


 

สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล

ใหบริษัทเปดเผยขอมูลตามแบบรายการ ดังตอไปนี้

 

1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการที่สําคัญ

และการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต

 

1.1 ประวัติบริษัท  

บริษัทไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

บริษัท แอดวานซ แอสชัวรันส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 

จากนั้นในป พ.ศ. 2555 

แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 

      โดยในปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 

 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

   

  นโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินธรุกิจ

   “ดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูเอาประกันภัย ตลอดจนเนนการใหบริการดานวางแผน

การเงินแบบครบวงจร โดยมุงมั่นพัฒนาใหบริษัทมีการเติบโตอยางยั่งยืน

   แนวโนมอุตสาหกรรมประกันชีวิต มีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องทุกป มีอัตราการแขงขันสูง ผูบริโภค

สามารถเปรียบเทียบขอมูลประกันไดงายมากยิ่งข้ึน เมื่อมาดูท่ีภาพรวมการแขงขันของบริษัท โดยพิจารณาในสวน

ของเบี้ยประกันภัยรับรวม สําหรับป 

 

  กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

    กลยุทธดานผลิตภัณฑ

และใหความสําคัญกับผลิตภัณฑระยะยาวและมีเบี้ยรับปตอมากขึ้น เพื่อรักษาระดับเบี้ยประกันภัยรับใหมี

เสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 

 

    กลยุทธดานตัวแทนประกันชีวิต

เพื่อใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอยางครบวงจรแกลูกคา และ

ทั่วถึง 
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รายละเอียดการเปดเผยขอมูล 

ใหบริษัทเปดเผยขอมูลตามแบบรายการ ดังตอไปนี้  

ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการที่สําคัญ ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช

การชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต  

       

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 โดยการลงทุนของกลุมเกษตรรุงเรืองพื

แอสชัวรันส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 500 ลานบาท 

 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 

แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

โดยในปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 1,400,000,000 บาท (ชําระเต็มจํานวน จนถึงปจจุบัน

นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ   

วัตถุประสงคในการดําเนินธรุกิจ 

ดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูเอาประกันภัย ตลอดจนเนนการใหบริการดานวางแผน

โดยมุงมั่นพัฒนาใหบริษัทมีการเติบโตอยางยั่งยืน” 

แนวโนมอุตสาหกรรมประกันชีวิต มีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องทุกป มีอัตราการแขงขันสูง ผูบริโภค

สามารถเปรียบเทียบขอมูลประกันไดงายมากยิ่งข้ึน เมื่อมาดูท่ีภาพรวมการแขงขันของบริษัท โดยพิจารณาในสวน

ระกันภัยรับรวม สําหรับป 2560 บริษัทมีสวนแบงการตลาด อยูท่ีลําดับ 17 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ: ลดสัดสวนผลิตภัณฑสะสมทรัพยระยะสั้น แบบชําระเบี้ยปเดียว 

และใหความสําคัญกับผลิตภัณฑระยะยาวและมีเบี้ยรับปตอมากขึ้น เพื่อรักษาระดับเบี้ยประกันภัยรับใหมี

กลยุทธดานตัวแทนประกันชีวิต: พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น

เพื่อใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอยางครบวงจรแกลูกคา และเพิ่มชองทางจัดจําหนาย เพื่อใหเขาถึงลูกคาอยาง

ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด

และระยะเวลาที่ใชเรียกรอง พิจารณา 

  

โดยการลงทุนของกลุมเกษตรรุงเรืองพืชผล ในนาม 

บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 

ชําระเต็มจํานวน จนถึงปจจุบัน) 

ดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูเอาประกันภัย ตลอดจนเนนการใหบริการดานวางแผน

แนวโนมอุตสาหกรรมประกันชีวิต มีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องทุกป มีอัตราการแขงขันสูง ผูบริโภค

สามารถเปรียบเทียบขอมูลประกันไดงายมากยิ่งข้ึน เมื่อมาดูท่ีภาพรวมการแขงขันของบริษัท โดยพิจารณาในสวน

17 จาก 22 บริษัทประกันชีวิต 

ลดสัดสวนผลิตภัณฑสะสมทรัพยระยะสั้น แบบชําระเบี้ยปเดียว 

และใหความสําคัญกับผลิตภัณฑระยะยาวและมีเบี้ยรับปตอมากขึ้น เพื่อรักษาระดับเบี้ยประกันภัยรับใหมี

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มชองทางจัดจําหนาย เพื่อใหเขาถึงลูกคาอยาง



 

 ธุรกิจการลงทุน

 กลยุทธในการลงทุน

แนนอน (Fixed Income) โดยพิจารณาใหมีระยะเวลาที่สอดคลองกับระยะเวลาของภาระผูกพันตามกรมธรรม

ประกันชีวิต โดยยึดหลักการลงทุนดวยความระมัดระวัง 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 

 การรับประกันชีวิต 

 การรับประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 

 นอกจากนั้น บริษัทเปน

Dealer Underwriter) โดยผานกระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคลภายใตโครงการ 

บริการดาน Wealth Management 

 การสรางความมั่งคั่ง 

 การปกปองชีวิตและทรัพยสิน 

 การบริหารจัดการกระแสเงินสด 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญ

ตามประเภทของการรับประกันภัย

ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญของบริษัท แบง

ชีวิตที่เนนการออมเพื่อใหไดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และผลิตภัณฑที่เนนความคุมครองและพวงดวยสัญญา

เพิม่เติมตางๆ ทั้งนี้ ในลักษณะของผลิตภัณฑหลักๆ

 

ประกันชีวิตสามัญ

ประกันภัยขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระเบี้ยของแตละบุคคล ความคุมครองและระยะเวลาในการชําระเบี้ย

ขึ้นอยูกับแบบของการประกันแตละแบบ เชน 

ที่กําหนดไวหรือเปนการชําระตลอดชีพก็ได โดยมีงวดการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป ราย 

เดือน หรือรายเดือนก็ได ซึ่งจะมีลักษณะแบบประกันเปนดังนี้

(1) แบบตลอดชีพ 

จายเงินเอาประกันภัยใหกับผูรับประโยชน 

อยูในวันที่กรมธรรมครบกําหนดสัญญา บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให ซึ่งโดยปกติจะกําหนดไวที่ 

ซึ่งการประกันชีวิตแบบนี้ไดรับการพัฒนาใหมีรูปแบบกา

ความนิยมมาก 

(2) แบบกําหนดระยะเวลา 

จายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม
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ธุรกิจการลงทุน 

กลยุทธในการลงทุน: เนนใหความสําคัญในการลงทุนในสินทรัพยท่ีใหผลตอบแทนที่

โดยพิจารณาใหมีระยะเวลาที่สอดคลองกับระยะเวลาของภาระผูกพันตามกรมธรรม

ประกันชีวิต โดยยึดหลักการลงทุนดวยความระมัดระวัง (Conservative Style) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหบริการหลัก คือ

การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทสามัญรายบุคคล 

การรับประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (Personal  Accident) 

นอกจากนั้น บริษัทเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุนกองทุนรวม 

โดยผานกระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคลภายใตโครงการ 

Wealth Management ที่ครอบคลุม 

การสรางความมั่งคั่ง (Wealth Creation) 

การปกปองชีวิตและทรัพยสิน (Wealth Protection) 

การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management)

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยก

ตามประเภทของการรับประกันภัย  

และบริการที่สําคัญของบริษัท แบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ

ชีวิตที่เนนการออมเพื่อใหไดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และผลิตภัณฑที่เนนความคุมครองและพวงดวยสัญญา

ทั้งนี้ ในลักษณะของผลิตภัณฑหลักๆ จะเปนประกันชีวิตแบบสามัญ

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) เปนการประกันชีวิตรายบุคคล จํานวนเงินเอา

ประกันภัยขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระเบี้ยของแตละบุคคล ความคุมครองและระยะเวลาในการชําระเบี้ย

ขึ้นอยูกับแบบของการประกันแตละแบบ เชน 5 ป 10 ป 15 ป หรือจนผูเอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่ง

ารชําระตลอดชีพก็ได โดยมีงวดการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป ราย 

เดือน หรือรายเดือนก็ได ซึ่งจะมีลักษณะแบบประกันเปนดังนี ้

แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ

จายเงินเอาประกันภัยใหกับผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม หรือถาผูเอาประกันภัยมีชีวิต

อยูในวันที่กรมธรรมครบกําหนดสัญญา บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให ซึ่งโดยปกติจะกําหนดไวที่ 

ซึ่งการประกันชีวิตแบบนี้ไดรับการพัฒนาใหมีรูปแบบการคืนเงินระหวางสัญญาที่หลากหลาย

แบบกําหนดระยะเวลา (Term Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ

จายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม

เนนใหความสําคัญในการลงทุนในสินทรัพยท่ีใหผลตอบแทนที่

โดยพิจารณาใหมีระยะเวลาที่สอดคลองกับระยะเวลาของภาระผูกพันตามกรมธรรม

ใหบริการหลัก คือ 

ประเภทสามัญรายบุคคล  

ตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุนกองทุนรวม (LBDU: Limited Broker 

โดยผานกระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคลภายใตโครงการ A - life Plan ซึ่งเปน

Cash Flow Management) 

และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยก     

ประเภทดวยกัน คือ  ผลิตภัณฑประกัน

ชีวิตที่เนนการออมเพื่อใหไดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และผลิตภัณฑที่เนนความคุมครองและพวงดวยสัญญา

จะเปนประกันชีวิตแบบสามัญ 

เปนการประกันชีวิตรายบุคคล จํานวนเงินเอา

ประกันภัยขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระเบี้ยของแตละบุคคล ความคุมครองและระยะเวลาในการชําระเบี้ย

ป หรือจนผูเอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่ง

ารชําระตลอดชีพก็ได โดยมีงวดการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป ราย 6 เดือน ราย 3 

หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ

เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม หรือถาผูเอาประกันภัยมีชีวิต

อยูในวันที่กรมธรรมครบกําหนดสัญญา บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให ซึ่งโดยปกติจะกําหนดไวที่ 90 ป 

รคืนเงินระหวางสัญญาที่หลากหลายและเปนแบบที่ไดรับ

แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ

จายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม



 

ประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุมครอง 

เบี้ยประกันภัยต่ําและมีความคุมครองสูงเหมาะเปนแบบประกันชีวิตเริ่มตนสําหรับผูที่ตองการสรางหลักประกัน

ใหกับครอบครัวโดยใชทุนทรัพยต่ํา

(3) แบบสะสมทรัพย 

จายเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรมหรือ

จายเงินเอาประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีการ

ปรับปรุงรูปแบบใหมีการชําระเบี้

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย รูปแบบที่ปรับปรุงนี้เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบความตองการของลูกคาที่

แตกตางกัน เชน การออมเพื่อการศึกษาของบุตร บําเหน็จยามเกษียณ

ทองเที่ยว เปนตน 

(4) แบบเงินไดประจําหรือเงินรายป

สัญญาที่บริษัทประกันชีวิตสัญญาวาจะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันทุกเดือน หรือเปนงวดอยางสม่ําเสมอใหแกผูเอา

ประกันภัยตามระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรม ยกตัวอย

55 ป และหลังจากนั้น บริษัทจะจายผลประโยชนตอบแทน

เปนแบบประกันที่เหมาะสมมากกับกลุมลูกคาที่ตองการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณที่มีรายไดอยาง

สม่ําเสมอ 

 ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 

     

รายการ 

การรับประกันภัยประเภทสามัญ

(Ordinary)

ตลอด

ชีพ 

สะสม

ทรัพย 

จํานวนเบี้ย

ประกันภัยรับ

ตรง 

2.46 577.06 

 

จํานวนเบี้ย

ประกันภัยรับ

สุทธ ิ

2.46 568.44 

จํานวนเบี้ย

ประกันภัยรับ

ตรง 

0.40% 92.50% 

 

หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานประจําป

4 

ประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุมครอง 5 ป 10 ป 15 ป หรือ 19 ป แบบประกันภัยลักษณะนี้มีจุดเดนที่อัตรา

เบี้ยประกันภัยต่ําและมีความคุมครองสูงเหมาะเปนแบบประกันชีวิตเริ่มตนสําหรับผูที่ตองการสรางหลักประกัน

ใหกับครอบครัวโดยใชทุนทรัพยต่ํา 

แบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่

จายเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรมหรือ

จายเงินเอาประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีการ

ปรับปรุงรูปแบบใหมีการชําระเบี้ยสั้นกวาระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเพิ่มการคืนเงินผลประโยชนในระหวาง

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย รูปแบบที่ปรับปรุงนี้เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบความตองการของลูกคาที่

ตกตางกัน เชน การออมเพื่อการศึกษาของบุตร บําเหน็จยามเกษียณ การลงทุน

แบบเงินไดประจําหรือเงินรายป (Annuity Insurance) การประกันชีวิตแบบเงินไดประจํา เปน

สัญญาที่บริษัทประกันชีวิตสัญญาวาจะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันทุกเดือน หรือเปนงวดอยางสม่ําเสมอใหแกผูเอา

ประกันภัยตามระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรม ยกตัวอยางเชน ผูเอาประกันจายเบี้ยทุกงวดเปนงวดๆ ไปจนอายุ 

ป และหลังจากนั้น บริษัทจะจายผลประโยชนตอบแทนใหกับผูเอาประกันไปจนเสียชีวิต

เปนแบบประกันที่เหมาะสมมากกับกลุมลูกคาที่ตองการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณที่มีรายไดอยาง

ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 

       

การรับประกันภัยประเภทสามัญ 

(Ordinary) การ

ประกันภัย

ประเภท

อุตสาหกรรม 

การ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

สวนบุคคล 

(Personal 

Accident)

เฉพาะ

กาล 
อื่นๆ รวม 

3.60 

 

4.69 

 

587.81 

 

- 

3.60 4.69 579.19 - 

0.59% 0.76% 94.25%  

ขอมูลจากรายงานประจําป 

ป แบบประกันภัยลักษณะนี้มีจุดเดนที่อัตรา

เบี้ยประกันภัยต่ําและมีความคุมครองสูงเหมาะเปนแบบประกันชีวิตเริ่มตนสําหรับผูที่ตองการสรางหลักประกัน

แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ

จายเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรมหรือ

จายเงินเอาประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีการ

หรือเพิ่มการคืนเงินผลประโยชนในระหวาง

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย รูปแบบที่ปรับปรุงนี้เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบความตองการของลูกคาที่

การลงทุน การซื้อทรัพยสินหรือการ

การประกันชีวิตแบบเงินไดประจํา เปน

สัญญาที่บริษัทประกันชีวิตสัญญาวาจะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันทุกเดือน หรือเปนงวดอยางสม่ําเสมอใหแกผูเอา

างเชน ผูเอาประกันจายเบี้ยทุกงวดเปนงวดๆ ไปจนอายุ 

ใหกับผูเอาประกันไปจนเสียชีวิตหรืออายุ 85 ป ซึ่ง

เปนแบบประกันที่เหมาะสมมากกับกลุมลูกคาที่ตองการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณที่มีรายไดอยาง

ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 2560  

             หนวย : ลานบาท 

การ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

สวนบุคคล 

(Personal 

Accident) 

การ

ประกันภัย

ประเภท

กลุม 

(Group) 

รวม 

- 53.64 

 

641.45 

- 35.31 614.50 

5.75% 5.75% 100% 



 

1.5 ชองทางการติดตอบริษัท และวิธีการเรียกรอง

 

 1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับ

 

วิธีการเรียกรองก

ของบริษัทหรือสงทางไปรษณีย

 นําสงเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ภายใน 

วันที่เกิดเหตุ 

 บริษัทไดรับเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต จะดําเนินการ

ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 

 บริษัทจะทําการพิจารณาการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลา 

 หากบริษัทมีขอขัดของหรือมีเหตุอันควรสงสัย วาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชเงินตาม

สัญญาประกันชีวิตไมเปนไปตามขอตกลงความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะมี

การดําเนินการสงหนังสือแจงเหตุขัดของและระบุรายละเอียดขอมูลที่ต

การนํามาประกอบการพิจารณาสินไหม โดยระยะเวลาที่ขอขยายออกไปจะอยูในกรอบ

ระยะเวลาตามเงื่อนไขกรมธรรม ที่ 

 เอกสารที่จะตองใชในการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ไดแบงตาม

ประเภทของสัญญาความคุมค

o

o

5 

ชองทางการติดตอบริษัท และวิธีการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต

วิธีการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต นําสงเอกสารทางการเรียกรองผาน

สงทางไปรษณียมายังบริษัท 

นําสงเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ภายใน 

วันที่เกิดเหตุ หรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต

บริษัทไดรับเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต จะดําเนินการ

ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 7 วัน 

บริษัทจะทําการพิจารณาการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสารการเรียกรองครบถวน

หากบริษัทมีขอขัดของหรือมีเหตุอันควรสงสัย วาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชเงินตาม

สัญญาประกันชีวิตไมเปนไปตามขอตกลงความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะมี

การดําเนินการสงหนังสือแจงเหตุขัดของและระบุรายละเอียดขอมูลที่ต

การนํามาประกอบการพิจารณาสินไหม โดยระยะเวลาที่ขอขยายออกไปจะอยูในกรอบ

ระยะเวลาตามเงื่อนไขกรมธรรม ที่ 90 วันนับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวนแลว

เอกสารที่จะตองใชในการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ไดแบงตาม

ประเภทของสัญญาความคุมครอง ดังนี้ 

o การเรียกรองอุบัติเหตุ 

 แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนอุบัติเหตุ

 ใบรับรองแพทย 

 ใบเสร็จรับเงิน หรือ  ใบสรุปหนางบสรุปคาใชจายในการเขาพักรักษาตัว

ในโรงพยาบาล 

 บัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

 เอกสารทางการแพทยอื่นๆ (ถาม)ี 

 รายงานบันทึกประจําวันตํารวจ (ถาม)ี 

o การเรียกรองสินไหมมรณกรรม 

 แบบฟอรมขอรับเงินคาสินไหมของผูรับประโยชนตามกรมธรรมทุกคน

 ทะเบียนบานตามที่อยูปจจุบันและบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ

ประโยชนทุกคน 

 ใบมรณบัตร หรือสําเนา ซึ่งรับรองโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจ

การชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต  

การชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต  

นําสงเอกสารทางการเรียกรองผานทางตัวแทน

นําสงเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ภายใน 14 วัน นับจาก

หรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต 

บริษัทไดรับเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต จะดําเนินการ

บริษัทจะทําการพิจารณาการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตใหแลวเสร็จ

ดรับเอกสารการเรียกรองครบถวน 

หากบริษัทมีขอขัดของหรือมีเหตุอันควรสงสัย วาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชเงินตาม

สัญญาประกันชีวิตไมเปนไปตามขอตกลงความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะมี

การดําเนินการสงหนังสือแจงเหตุขัดของและระบุรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม ใน

การนํามาประกอบการพิจารณาสินไหม โดยระยะเวลาที่ขอขยายออกไปจะอยูในกรอบ

วันนับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวนแลว 

เอกสารที่จะตองใชในการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ไดแบงตาม

แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนอุบัติเหตุ 

ใบเสร็จรับเงิน หรือ  ใบสรุปหนางบสรุปคาใชจายในการเขาพักรักษาตัว

บัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

แบบฟอรมขอรับเงินคาสินไหมของผูรับประโยชนตามกรมธรรมทุกคน 

ทะเบียนบานตามที่อยูปจจุบันและบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ

ใบมรณบัตร หรือสําเนา ซึ่งรับรองโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจ 



 

      

o

o

o
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 ทะเบียนบานของผูเอาประกันที่มีการจําหนายการเสียชีวิตโดยนาย

ทะเบียนแลว 

 บัตรประชาชนของผูเอาประกัน 

 ใบรายงานของแพทยผูทําการรักษาเปนคนสุดทายกอนเสียชีวิต

 หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาลโดยผูรับ

ประโยชนหรือผูแทน 

 กรมธรรมตนฉบับและใบเสร็จรับเงินงวดสุดทาย

  กรณีมรณกรรมจากสาเหตุอื่นๆ 

 รายงานบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ

 รายงานชันสูตรพลิกศพ 

 ใบรับรองการเสียชีวิตและรายงานของสถาบันนิติเวชวิทยา 

ในกรณีท่ีมีการสงศพไปชันสูตร 

 หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เชน ในกรณีอุบัติเหตุที่มีการจายชดเช

ถามีต๋ัวรถโดยสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเปนผูโดยสารจริงและได

เดินทางไปกับพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 

o การเรียกรองสินไหมโรครายแรง หรือมะเร็ง 

 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมตามสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการ

เจ็บปวยขั้นวิกฤต/ิโรคมะเร็ง 

 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสรุปหนางบคาใชจายในการเขารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

 ใบรับรองแพทย 

 ผลการตรวจชิ้นเนื้อหรือผลทางพยาธิวิทยา

 หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล

 บัตรประชาชน 

 สําเนาการรักษาทั้งหมด (ถามี) 

o การเรียกรองสินไหม การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหม กรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร

 ใบรับรองแพทย และใบแสดงความเห็นแพทยรับรองอาการการทุพพล

ภาพ 

 หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล

 บัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

 ภาพถาย 

o การเรียกรองสินไหม คาชดเชยรายวัน 

 แบบฟอรมเรยีกรองสินไหมสัญญาเพ่ิมเติมคาชดเชยรายวัน

บานของผูเอาประกันที่มีการจําหนายการเสียชีวิตโดยนาย

ใบรายงานของแพทยผูทําการรักษาเปนคนสุดทายกอนเสียชีวิต(ถาม)ี 

หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาลโดยผูรับ

บเงินงวดสุดทาย 

รายงานบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ 

ใบรับรองการเสียชีวิตและรายงานของสถาบันนิติเวชวิทยา (รพ.ตํารวจ) 

หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เชน ในกรณีอุบัติเหตุที่มีการจายชดเชย 2 เทา 

ถามีต๋ัวรถโดยสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเปนผูโดยสารจริงและได

แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมตามสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการ

หนางบคาใชจายในการเขารับการรักษาตัวใน

ผลการตรวจชิ้นเนื้อหรือผลทางพยาธิวิทยา 

หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล 

แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหม กรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 

และใบแสดงความเห็นแพทยรับรองอาการการทุพพล

หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล 

บัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

ยกรองสินไหมสัญญาเพ่ิมเติมคาชดเชยรายวัน 



 

o

 

1.5.2  วิธีการติดตอบริษัท 

 

วิธีการติดตอบริษัท 

บริษัท แอดวานช ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 

ทาวเวอร ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใตแขวงทุ

ฝายลูกคาสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท 

เว็ปไซต www.alife.co.th และ ไลน 

 

กรณีเรื่องรองเรียนสามารถรองเรียน

แผนกพิจารณาเรื่องรองเรียน 

สํานักงานใหญ: เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร ชั้น

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 

www.alife.co.th และ ไลน 

 

เอกสารประกอบเรื่องรองเรียน

 แบบฟอรมคํารองเรื่องรองเรียน

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
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 ใบรับรองแพทย  

 ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสรุปหนางบคาใชจายในการเขาพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

 สําเนาบัตรประชาชน 

 รายงานบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ 

เหตุการณไมปกติ) 

o การเรียกรองสินไหม คารักษาพยาบาล 

 แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมคารักษาพยาบาล

 ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษาตามแบบฟอรมของบริษัท

 ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ 

 ใบแจกแจงรายการคารักษาทุกรายการ 

 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (ถามี

 เอกสารทางการแพทยอื่นๆ (ถาม)ี 

วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน

วิธีการติดตอบริษัท  

บริษัท แอดวานช ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ: เลขที่ 

ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ

หมายเลขโทรศัพท 02-648-3600 หรือ โทรสาร 02-648

และ ไลน @alifeplan อีเมล cs@alife.co.th  

กรณีเรื่องรองเรียนสามารถรองเรียน 

แผนกพิจารณาเรื่องรองเรียน (We Care Unit) บริษัท แอดวานช ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 

อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร ชั้น1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

10120 หมายเลขโทรศัพท 02-648-3600 หรือ โทรสาร 

และ ไลน @alifeplan อีเมล wecare@alife.co.th 

เอกสารประกอบเรื่องรองเรียน 

แบบฟอรมคํารองเรื่องรองเรียน 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ 

เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 

ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสรุปหนางบคาใชจายในการเขาพักรักษาตัวใน

รายงานบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ (กรณีเปนอุบัติเหตุ หรือ

แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมคารักษาพยาบาล 

ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษาตามแบบฟอรมของบริษัท 

ถาม)ี 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน 

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้     

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 

648-3555                      

ลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

หรือ โทรสาร 02-648-3555 เว็ปไซต 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี) 



 

ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน

 บริษัทรับและตรวจเอกสาร

 ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องรองเรียน โดย

 กรณีเรื่องรองเรียนมีความยุงยากซับซอน  

เรื่องรองเรียนและ

 กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนไมเกิน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

บริษัทรับและตรวจเอกสาร 

อบและพิจารณาเรื่องรองเรียน โดยหนวยงานรับเรื่องรองเรียน 

กรณีเรื่องรองเรียนมีความยุงยากซับซอน  จะมีการนําเรื่องเขาพิจารณาโดย

และแจงผลการพิจารณาตอผูรองเรียน 

กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสารถูกตอง

รองเรียน (We Care Unit) 

จะมีการนําเรื่องเขาพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณา

วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสารถูกตองครบถวน 



 

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว

 

2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 

      หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(1) ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนหั

ยาว อีกทั้ง ยังชวยเพิ่มความเชื่อมั่น ความไววางใจและเพิ่มมูลคาสูงสุด

ไดเสียอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดแก

 Accountability  : 

หรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได 

 Responsibility

ความสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร 

 Equitability : 

 Transparency

แกผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 Ethics : การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบ 

สูงสุดขององคกรและมีแนวประพฤติปฎิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตยเ

 Corporate Social Responsibility

นอกจากนี้ การกํากับดูแลกิจการยังชวยกําหนดทิศทางแนวปฎิบัติภายในบริษัท

ทิศทาง สรางความมั่นใจใหกับธุรกิจและสามารถแขงขันในตลาด

มาตรฐานสากลและเปนไปตามกฏหมา

 

(2) วัตถุประสงคหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี

- สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน

- ชวยพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเพื่อ

เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับบริษัท

- ชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแนวทางที่วางแผนไวและปรับปรุง

การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน

การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว  

การกํากับดูแลกิจการที่ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยยกระดับผลการดําเนินงานของบริษัทในการบริหารงานขององคกรให

เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนหัวใจสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ

ยาว อีกทั้ง ยังชวยเพิ่มความเชื่อมั่น ความไววางใจและเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกลูกคา พนักงาน ผูถื

คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดแก

Accountability  : ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง และสามารถชี้แจง

หรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได  

Responsibility : ความรับผิดชอบตอการปฎิบัติหนาที่และภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู

ความสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร 

: การปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย

Transparency : ความโปรงใสในการดําเนินงานที่ตรวจสอบไดและการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบ 

และมีแนวประพฤติปฎิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตยเปนมิตรและยุติธรรม 

Social Responsibility : การมีความรับผิดชอบตอสังคม 

นอกจากนี้ การกํากับดูแลกิจการยังชวยกําหนดทิศทางแนวปฎิบัติภายในบริษัท

ทาง สรางความมั่นใจใหกับธุรกิจและสามารถแขงขันในตลาดภายใตการดําเนินการอยางมีจรรยา

และเปนไปตามกฏหมาย  

วัตถุประสงคหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกฝาย

ชวยพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเพื่อ

เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับบริษัท  

ชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแนวทางที่วางแผนไวและปรับปรุง

การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

รวมถึงรายละเอียดใน 

ของบริษัท 

จะชวยยกระดับผลการดําเนินงานของบริษัทในการบริหารงานขององคกรให

วใจสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จและความยั่งยืนในระยะ

ใหแกลูกคา พนักงาน ผูถือหุนและผูมีสวน

คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดแก 

ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง และสามารถชี้แจง

และภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู

ความสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร  

เทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝายและมีคําอธิบายได 

และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน

และยุติธรรม  

การมีความรับผิดชอบตอสังคม  

นอกจากนี้ การกํากับดูแลกิจการยังชวยกําหนดทิศทางแนวปฎิบัติภายในบริษัทซึ่งจะชวยกําหนด

ภายใตการดําเนินการอยางมีจรรยาบรรณ มี

ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกฝาย  

ชวยพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเพื่อ

ชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแนวทางที่วางแผนไวและปรับปรุง



 

(3) การกํากับดูแลกิจการที่ดี

การกํากับดูแลกิจการเปนการจัดโครงสราง

ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เพื่อสราง

เติบโต อีกทั้ง ยังเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนใน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและมีความมุงมั่น

ปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค

จริยธรรม โดยจะถือเอาผลประโยชนขอ

นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท

ยังใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน

ทรัพยสินของบริษัทมิใหสูญหายหรือถูกนําไปใชในทางที่ผิดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร

คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารจะมีการควบคุมดูแลอยางเครงครัด

บทบัญญัติของกฎหมายและอยูภายใตระเบียบขอบังคับตางๆ

ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

คปภ.) กําหนด ซึ่งถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตแนวทางปฎิบัติที่ดีซึ่งกําหนดโดย

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กิจการที่ดีของบริษัท เพื่อความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูลงทุนและผูที่เ

ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม

สวนไดเสียทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ

 

(4) โครงสรางองคกร

บริษัทไดกําหนดโครงสรางองค

บริหารจัดการองคกรและการกํากับดูแลกิจการในดานตางๆ 

สนับ สนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วาง

 

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับกํากับดูแลกิจการที่ดี

สวนที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผูถือหุนทุกราย

สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน
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การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

บดูแลกิจการเปนการจัดโครงสรางและความสัมพันธในองคกรระหวางคณะกรรมการ

ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ

มูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาวและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกราย 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและมีความมุงมั่น

ปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง

โดยจะถือเอาผลประโยชนของผูถือหุนและบริษัทเปนที่ตั้ง คณะกรรมการบริษัท

นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลฝายบริหารใหปฎิบัติตามนโยบาย อีกทั้ง 

ยังใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน เนื่องจากเปนกลไกสําคัญในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ยสินของบริษัทมิใหสูญหายหรือถูกนําไปใชในทางที่ผิดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร

คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารจะมีการควบคุมดูแลอยางเครงครัด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายและอยูภายใตระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้

ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ซึ่งถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ด ี 

บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตแนวทางปฎิบัติที่ดีซึ่งกําหนดโดย

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแล

เพื่อความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูลงทุนและผูที่เ

ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย ทั้งผูถือหุน

ยที่มีสวนเกี่ยวของ โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบงออกเปน

โครงสรางองคกร 

บริษัทไดกําหนดโครงสรางองคกรโดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมกา

และการกํากับดูแลกิจการในดานตางๆ จึงมีคณะกรรมการชุดยอย หนวยงานที่สําคัญในการ

สนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย

สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน 

และความสัมพันธในองคกรระหวางคณะกรรมการ 

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและจะนําไปสูการ

และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกราย  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและมีความมุงมั่น พรอมที่จะ

ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตและมี

คณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่กําหนด

รวมถึงการควบคุมดูแลฝายบริหารใหปฎิบัติตามนโยบาย อีกทั้ง 

ญในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปกปอง

ยสินของบริษัทมิใหสูญหายหรือถูกนําไปใชในทางที่ผิดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร ซึ่งทาง

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

กจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน 

บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตแนวทางปฎิบัติที่ดีซึ่งกําหนดโดย

และกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแล

เพื่อความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้ง

บริษัทมีแนวปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงานและผูมี

โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบงออกเปน 5 สวนดวยกัน 

โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการ

จึงมีคณะกรรมการชุดยอย หนวยงานที่สําคัญในการ

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนหลักการ

ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย ดวยความเสมอภาคและ



 

(1.1) สิทธิขั้นพื้นฐาน

บริษัทใหสิทธิผูถือหุนทุกรายมีสวนรวมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายในบริษัท

การซื้อขายหรือโอนหุน ผูถือหุนจะไดรับขอมูลขั้นตอน

พิจารณา สิทธิลงทะเบียนเปนผูถือหุน

ออกเสียงเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

ในการรับเงินปนผล ซึ่งโดยทั่วไปเปนเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดอยูแลวในขอบังคับของบริษัท

 

(1.2) สิทธิในการประชุมผูถือหุน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกกลุม

อยางเต็มที ่โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ

 

(1.2.1) 

ระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระ

(1.2.2) 

(1

(2

(3

(4

(5
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สิทธิขั้นพื้นฐาน 

บริษัทใหสิทธิผูถือหุนทุกรายมีสวนรวมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายในบริษัท

ผูถือหุนจะไดรับขอมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและขอมูลประกอบการ

สิทธิลงทะเบียนเปนผูถือหุน สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการ

ออกเสียงเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผูสอบบัญชี สิทธิในการซักถามขอสงสัย

ซึ่งโดยทั่วไปเปนเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดอยูแลวในขอบังคับของบริษัท

สิทธิในการประชุมผูถือหุน  

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกกลุม ใหใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียง

โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 กอนวันประชุมผูถือหุน  

บริษัทจัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจน 

ระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระ 

 

 วันประชุมผูถือหุน 

1) คณะกรรมการตองใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน 

2) บริษัทตองอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและ

ออกเสียงอยางเต็มที่ โดยจัดประชุมในวัน และเวลาทําการ

สํานักงานใหญของบริษัท พรอมทั้งจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนที่จะเขา

รวมประชุม  

3) ผูถือหุนทุกรายจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแต

กรณี พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจะจัดสงให

ผูถือหุนไดรับทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม

4) กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได

หุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนได

ฉันทะตามที่บริษัทไดจัดสงพรอมกับหนังสือนัดประชุม

5) กอนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช

วิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระและยังเปดโอกาสใหผูถือ

บริษัทใหสิทธิผูถือหุนทุกรายมีสวนรวมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายในบริษัท สิทธิ

ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและขอมูลประกอบการ

รรมการ สิทธิในการเขารวมประชุมและ

สิทธิในการซักถามขอสงสัย เสนอความคิดเห็นและสิทธิ

ซึ่งโดยทั่วไปเปนเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดอยูแลวในขอบังคับของบริษัท 

ตามที่กฎหมายกําหนดแลว คณะกรรมการบริษัทยัง

ใหใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียง

บริษัทจัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจน 

คณะกรรมการตองใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนิน

บริษัทตองอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและ

โดยจัดประชุมในวัน และเวลาทําการ ณ ทองที่อันเปนที่ตั้ง

พรอมทั้งจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ 

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนที่จะเขา

สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการ

อที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแต

กรณี พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจะจัดสงให

วันกอนวันประชุม 

กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทเปดโอกาสใหผูถือ

เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบ

ฉันทะตามที่บริษัทไดจัดสงพรอมกับหนังสือนัดประชุม  

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระและยังเปดโอกาสใหผูถือ



 

(6

(7

 

(1.2.3) 

ประชุม โดยรายงานการประชุมจะมีขอมูลดังตอไปนี้

 

สวนที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน

ใหญ ผูถือหุนรายยอยหรือผูถือหุนตางชาติ โดยมุงเนนการปองการละเมิดสิทธิของผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทยึดหลักปฏิบัติที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุนที่

กําหนดโดยหนวยงานราชการที่กํากับดู

4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท

ของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย
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หุนทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือซักถามในวาระตางๆ

อยางอิสระ โดยประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม

ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมและจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมโดยมิไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของบริษัทและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย

ที่เก่ียวของอยางเครงครัด  

6) กรรมการทุกคน ประธานคณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ

ควรเขารวมประชุมหากไมติดภารกิจสําคัญ เพื่อตอบขอซักถามและรับฟงความ

คิดเห็นของผูถือหุน พรอมบันทึกประเด็นการซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน

รายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

7) ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน ผูถือหุนจึงมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่

ตนเองเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา

ผลประโยชนของตน ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุน

อยางแทจริง  

 

 หลังวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณภายใน

โดยรายงานการประชุมจะมีขอมูลดังตอไปนี้  

 (1) เนื้อหาการประชุมอยางถูกตองครบถวน  

 (2) รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

 (3) คําถามคําตอบในประเด็นที่มีผูถือหุนซักถามและผลการลงคะแนนในแตละวาระ

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน

หรือผูถือหุนตางชาติ โดยมุงเนนการปองการละเมิดสิทธิของผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทยึดหลักปฏิบัติที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุนที่

กําหนดโดยหนวยงานราชการที่กํากับดูแล ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ

เดือนนับแตวันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ในการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้งคณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิ

ถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกรายและใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่

ขอเสนอแนะหรือซักถามในวาระตางๆ 

โดยประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม

ชิญประชุมและจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมโดยมิไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เวนแต

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของบริษัทและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย

อยและผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ 

เพื่อตอบขอซักถามและรับฟงความ

พรอมบันทึกประเด็นการซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน

เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

ผูถือหุนจึงมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่

ตนเองเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา

หลายและเปนตัวแทนของผูถือหุน

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณภายใน 14 วัน นับจากวัน

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม  

คําถามคําตอบในประเด็นที่มีผูถือหุนซักถามและผลการลงคะแนนในแตละวาระ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งผูถือหุนราย

หรือผูถือหุนตางชาติ โดยมุงเนนการปองการละเมิดสิทธิของผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทยึดหลักปฏิบัติที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุนที่

ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในไมเกิน 

ในการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้งคณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิ

และใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  



 

(2.1) แนวปฎิบัติและปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน 

(1) การจัดประชุมผูถือหุนจะคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนเปนหลัก

(2) บริษัทไดทําการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ

ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา

(3) บริษัทใหขอมูล ระเบียบวาระการประชุม และขอมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจน 

เพียงพอ

(4) ในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุน

ตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม

ประชุมผูถือหุน

และขอมูลประกอบอื่นๆ

วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ตน

ตรวจสอบได

(5) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑในการประชุม การออกเสียงลงมติ 

รวมทั้งสิทธิใ

(6) ในการประชุมผูถือหุน กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใด ตองแจงใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบ และตองงดการมีสวนรวมในการประชุมวาระนั้น

(7) บริษัทตองไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงลวงหนาแกผูถือหุน โดยเฉพาะว

ความสําคัญซึ่งผูถือหุนอาจไมมีขอมูลและเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณาและตัดสินใจ

(8) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมนอยกวารอยละ 

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และ

เสนอชื่อบุคคลเพ่ื

 

(2.2) ความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุน โดยมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

(1) หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานงานใชโอกาสจากการที่ตนมีตําแหนงหนาที่ 

ประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น และใหหลีกเลี่ยงรายการหรือธุรกรรมใดๆ ที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท

(2) กรณีที่บริษัทจําเปนตองทํารายการหรือธุรกรรมกับบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน การ

ทํารายการหรือธุรกรรมดังกลาว ตองผานการอนุมัติจากคณะกร

คณะกรรมการตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล 

ราคาตลาด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ตองเปนไปตามธรรมดาการคาปกติทั่วไป 
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แนวปฎิบัติและปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน  

การจัดประชุมผูถือหุนจะคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนเปนหลัก

บริษัทไดทําการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ

ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา

บริษัทใหขอมูล ระเบียบวาระการประชุม และขอมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจน 

เพียงพอ 

ในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุน

ตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการ

ประชุมผูถือหุน แบบหนังสือมอบฉันทะพรอมคําชี้แจงในการมอบฉันทะของผูถือหุน

และขอมูลประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ เชน ประวัติกรรมการแตละคนสําหรับการพิจารณา

วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดรับการแตงตั้งจากบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ และขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชี

ตน รวมถึงจัดใหมีการบันทึกการประชุมที่ถูกตองครบถวน

ตรวจสอบได  

คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑในการประชุม การออกเสียงลงมติ 

รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุนตอ 1 เสียง

ในการประชุมผูถือหุน กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใด ตองแจงใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบ และตองงดการมีสวนรวมในการประชุมวาระนั้น

บริษัทตองไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงลวงหนาแกผูถือหุน โดยเฉพาะว

ความสําคัญซึ่งผูถือหุนอาจไมมีขอมูลและเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณาและตัดสินใจ

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมนอยกวารอยละ 

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และ

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุน โดยมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานงานใชโอกาสจากการที่ตนมีตําแหนงหนาที่ 

ประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น และใหหลีกเลี่ยงรายการหรือธุรกรรมใดๆ ที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

กรณีที่บริษัทจําเปนตองทํารายการหรือธุรกรรมกับบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน การ

ทํารายการหรือธุรกรรมดังกลาว ตองผานการอนุมัติจากคณะกร

คณะกรรมการตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล 

ราคาตลาด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ตองเปนไปตามธรรมดาการคาปกติทั่วไป 

การจัดประชุมผูถือหุนจะคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนเปนหลัก  

บริษัทไดทําการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ 

ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน  

บริษัทใหขอมูล ระเบียบวาระการประชุม และขอมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจน 

ในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุน

งคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการ

แบบหนังสือมอบฉันทะพรอมคําชี้แจงในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

ประวัติกรรมการแตละคนสําหรับการพิจารณา

วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประวัติของกรรมการอิสระที่

และขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชี เปน

รวมถึงจัดใหมีการบันทึกการประชุมที่ถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑในการประชุม การออกเสียงลงมติ 

เสียง 

ในการประชุมผูถือหุน กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใด ตองแจงใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบ และตองงดการมีสวนรวมในการประชุมวาระนั้น 

บริษัทตองไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงลวงหนาแกผูถือหุน โดยเฉพาะวาระที่มี

ความสําคัญซึ่งผูถือหุนอาจไมมีขอมูลและเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณาและตัดสินใจ 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และ

อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท 

บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุน โดยมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานงานใชโอกาสจากการที่ตนมีตําแหนงหนาที่ แสวงหา

ประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น และใหหลีกเลี่ยงรายการหรือธุรกรรมใดๆ ที่อาจ

กรณีที่บริษัทจําเปนตองทํารายการหรือธุรกรรมกับบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน การ

ทํารายการหรือธุรกรรมดังกลาว ตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

คณะกรรมการตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล 

ราคาตลาด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ตองเปนไปตามธรรมดาการคาปกติทั่วไป  



 

(3) กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียในรายการ หรือธุรกรรม ตองไมมีสวนรวมในการ

พิจารณาอนุมัติในวาระนั้

(4) กรรมการ หรือผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

แกเลขานุการบริษัท ภายใน 

เปลี่ยนแปลงขอมูล และใหเลขานุการนําสงเอกสารที่เกี่ยวของใหประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรว

 

สวนที ่3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท

ไดแก ผูถือหุน ลูกคา และผูถือกรมธรรม ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานแ

คา คูแขง เจาหนี้  สังคมและสิ่งแวดลอม

และกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ

 

(3.1) การปฎิบัติตอผูถือหุน

บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน

ประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม

ถือหุนดวยผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง

เปดเผยขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน

ทันเวลา  

 

(3.2) การปฎิบัติตอลูกคาและผูถือกรมธรรม

บริษัทใหบริการและรักษาประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม ดังนี้

(1) กําหนดเบี้ยประกันภัยและผลประโยชนของกรมธรรมที่เปนธรรม พรอมทั้งเนนย้ําให

พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินตองใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

(2) รักษาผลประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรักษาความลับ

ของลูกคาและผูถือกร

(3) ยึดมั่นในการบริหารงานดวยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง

สิทธิประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยอยางเปนธรรม

(4) จัดใหมีระบบจัดการขอรองเรียน เพื่อแกไขเรื่องรองเรียนดวยความยุติธรรม และมี

มาตรการคุมครองผูรองเรียน นอกจาก

ชวยเหลือเมื่อลูกคาประสบปญหา เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ

สูงสุดใหแกลูกคา
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กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียในรายการ หรือธุรกรรม ตองไมมีสวนรวมในการ

พิจารณาอนุมัติในวาระนั้นๆ  

กรรมการ หรือผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

แกเลขานุการบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง หรือวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงขอมูล และใหเลขานุการนําสงเอกสารที่เกี่ยวของใหประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับรายงาน 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท

และผูถือกรมธรรม ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานแ

สังคมและสิ่งแวดลอม  ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

การปฎิบัติตอผูถือหุน  

บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุน

การที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม โดยบริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผู

ถือหุนดวยผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง และมีนโยบายจายเงินปนผลที่ขึ้นอยูกับผลประกอบการ

และสารสนเทศตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐาน

รปฎิบัติตอลูกคาและผูถือกรมธรรม  

บริษัทใหบริการและรักษาประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม ดังนี้

กําหนดเบี้ยประกันภัยและผลประโยชนของกรมธรรมที่เปนธรรม พรอมทั้งเนนย้ําให

พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินตองใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

รักษาผลประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรักษาความลับ

ของลูกคาและผูถือกรมธรรม  

ยึดมั่นในการบริหารงานดวยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง

สิทธิประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยอยางเปนธรรม 

จัดใหมีระบบจัดการขอรองเรียน เพื่อแกไขเรื่องรองเรียนดวยความยุติธรรม และมี

มาตรการคุมครองผูรองเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการลูกคา ที่จะคอยดูแลใหความ

ชวยเหลือเมื่อลูกคาประสบปญหา เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ

สูงสุดใหแกลูกคา 

กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียในรายการ หรือธุรกรรม ตองไมมีสวนรวมในการ

กรรมการ หรือผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

วัน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง หรือวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงขอมูล และใหเลขานุการนําสงเอกสารที่เกี่ยวของใหประธานกรรมการ และ

วัน นับจากวันที่ไดรับรายงาน  

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท 

และผูถือกรมธรรม ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานและผูบริหาร คู

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดังนี้  

บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการเขา

สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิใน

รกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผู

และมีนโยบายจายเงินปนผลที่ขึ้นอยูกับผลประกอบการ รวมทั้งมีการ

มีมาตรฐาน โปรงใส เชื่อถือได และ

บริษัทใหบริการและรักษาประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม ดังนี้ 

กําหนดเบี้ยประกันภัยและผลประโยชนของกรมธรรมที่เปนธรรม พรอมทั้งเนนย้ําให

พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินตองใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ  

รักษาผลประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรักษาความลับ

ยึดมั่นในการบริหารงานดวยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง

จัดใหมีระบบจัดการขอรองเรียน เพื่อแกไขเรื่องรองเรียนดวยความยุติธรรม และมี

นี้ยังมีศูนยบริการลูกคา ที่จะคอยดูแลใหความ

ชวยเหลือเมื่อลูกคาประสบปญหา เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ



 

(3.3) การปฏิบัติตอตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน

(1) กําหนดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิ

ทางการเงิน รวมถึงเนนย้ําจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนประกันชีวิต และที่

ปรึกษาทางการเงิน 

(2) สงเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินผูเปนสวนสําคัญตอธุรกิจ

ใหมีความกาวหนาและมีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการพั

ตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

(3) จะกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดใหมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย เพื่อให

ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถนําไปเสนอตอลูกคาไดอยาง

ครอบคลุมและตามความตองการ

 

(3.4) การปฎิบัติตอพนักงานและผูบริหาร

(1) บริษัทมีการปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน

สัญชาติ อายุ ศาสนา ความพิการ และสถานศึกษา

(2) บริษัทจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนา และใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กับพนักงาน

และผูบริ

ในการทํางาน อยูสม่ําเสมอ

(3) ในการปฎิบัติงานบริษัทยังคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเปนสําคัญ

โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เกษียณอายุ

แรงงาน

(4) บริษัทมีการพิจารณาคาตอบแทนพนักงานและการเลื่อนตําแหนงเปนประจําทุกป โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน

 

(3.5) การปฎิบัติตอคูคา

(1) บริษัทมีการดําเนินธุรกิจกับคูคาอยางเทาเทียมกันตามกรอบการแขงขันทางการคาที่

สุจริต โปรงใส

ลงไวกับคูคาอยางเครงครัด

(2) บริษัทปฎิบัติตอคูคาดวยความเปนธรรมและตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานการไดรับผลตอบแทนที่

เปนธรรมทั้งสองฝาย

(3) บริษัทมีการสงเสริมและพัฒนาความรูดานประกันชีวิตใหกับคูคา เพื่อใหสามารถนํา

ความรูไปปรับใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
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การปฏิบัติตอตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน 

กําหนดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิ

ทางการเงิน รวมถึงเนนย้ําจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนประกันชีวิต และที่

ปรึกษาทางการเงิน  

สงเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินผูเปนสวนสําคัญตอธุรกิจ

ใหมีความกาวหนาและมีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการพั

ตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

จะกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดใหมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย เพื่อให

ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถนําไปเสนอตอลูกคาไดอยาง

ครอบคลุมและตามความตองการ 

การปฎิบัติตอพนักงานและผูบริหาร  

บริษัทมีการปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ 

สัญชาติ อายุ ศาสนา ความพิการ และสถานศึกษา 

บริษัทจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนา และใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กับพนักงาน

และผูบริหารในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพ

ในการทํางาน อยูสม่ําเสมอ 

ในการปฎิบัติงานบริษัทยังคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเปนสําคัญ

โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจําป

เกษียณอายุ และมีขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กําหนดในกฎหมาย

แรงงาน  

บริษัทมีการพิจารณาคาตอบแทนพนักงานและการเลื่อนตําแหนงเปนประจําทุกป โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน

การปฎิบัติตอคูคา  

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจกับคูคาอยางเทาเทียมกันตามกรอบการแขงขันทางการคาที่

สุจริต โปรงใส และเปนธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่ตก

ลงไวกับคูคาอยางเครงครัด โดยไมเลือกวาจะเปนคูคารายใหญหรือรายเล็ก

บริษัทปฎิบัติตอคูคาดวยความเปนธรรมและตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานการไดรับผลตอบแทนที่

เปนธรรมทั้งสองฝาย 

บริษัทมีการสงเสริมและพัฒนาความรูดานประกันชีวิตใหกับคูคา เพื่อใหสามารถนํา

ความรูไปปรับใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

  

กําหนดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษา

ทางการเงิน รวมถึงเนนย้ําจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนประกันชีวิต และที่

สงเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินผูเปนสวนสําคัญตอธุรกิจ

ใหมีความกาวหนาและมีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของ

ตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

จะกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดใหมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย เพื่อให

ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถนําไปเสนอตอลูกคาไดอยาง

โดยไมมีการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ 

บริษัทจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนา และใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กับพนักงาน

หารในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพ

ในการปฎิบัติงานบริษัทยังคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเปนสําคัญ 

มีการตรวจสุขภาพประจําป เงินชดเชยกรณี

และมีขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กําหนดในกฎหมาย

บริษัทมีการพิจารณาคาตอบแทนพนักงานและการเลื่อนตําแหนงเปนประจําทุกป โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน 

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจกับคูคาอยางเทาเทียมกันตามกรอบการแขงขันทางการคาที่

และเปนธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่ตก

โดยไมเลือกวาจะเปนคูคารายใหญหรือรายเล็ก 

บริษัทปฎิบัติตอคูคาดวยความเปนธรรมและตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานการไดรับผลตอบแทนที่

บริษัทมีการสงเสริมและพัฒนาความรูดานประกันชีวิตใหกับคูคา เพื่อใหสามารถนํา



 

(4) บริษัทมีการกําหนดนโยบายไ

และไมทําธุรกิจกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

พฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย

 

(3.6) การปฎิบัติตอคูแขง

(1) บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันที่ดีและเปนธรรม

เครงครัด

(2) บริษัทหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง

ความจริงที่เปนการทํารายหรือโจมตีคูแขงทางการคาไมวาทางตรงหรือทางออม

การแขงขันทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริ

ลูกคา

(3) บริษัทไมแสวงหาขอมูลอันเปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต

(4) บริษัทไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงหรือบุคคลอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหลดหรือจํากัด

การแขงขันทางการคา

 

(3.7) การปฎิบัติตอเจาหนี้

(1) บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง

ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย

ที่อาจเกิดขึ้น

(2) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง

บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบโดยไมปกปดขอเท็จจริง

ทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล

(3) บริษัทยังบริหารจัดการเงินกองทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสม

ธุรกิจของบริษัทและรักษาความเชื่อมั่นตอเจาหนี้

สัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจาหนี้

 

(3.8) ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

(1) บริษัทจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดี

ประเทศชาติ

ภายในองคกรและการอนุรักษสิ่งแวดลอม

(2) บริษัทมุงม่ันสนับสนุนและชวยเหลือชุมชนในดานการศึกษา ดานสังคมอยางตอเนื่อง โดย

ใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคม 
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บริษัทมีการกําหนดนโยบายไมเรียกหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนใด

และไมทําธุรกิจกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา

พฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

การปฎิบัติตอคูแขง  

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันที่ดีและเปนธรรม และยึดถือกติกาการแขงขันอยาง

เครงครัด 

บริษัทหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง ไมโฆษณาหรือใหขาวสารที่บิดเบือน

ความจริงที่เปนการทํารายหรือโจมตีคูแขงทางการคาไมวาทางตรงหรือทางออม

การแขงขันทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริ

ลูกคา  

บริษัทไมแสวงหาขอมูลอันเปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต

บริษัทไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงหรือบุคคลอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหลดหรือจํากัด

การแขงขันทางการคา 

การปฎิบัติตอเจาหนี้   

ษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด

ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพยค้ําประกัน

ที่อาจเกิดขึ้น  

ในกรณีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง

บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบโดยไมปกปดขอเท็จจริง

ทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล  

บริษัทยังบริหารจัดการเงินกองทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสม

ธุรกิจของบริษัทและรักษาความเชื่อมั่นตอเจาหนี้ 

สัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันและความไววางใจซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

บริษัทจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

ประเทศชาติ เพื่อสรางความเจริญใหสังคม รวมทั้งใหความสําคัญตอการประหยัดพลังงาน

ภายในองคกรและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

บริษัทมุงม่ันสนับสนุนและชวยเหลือชุมชนในดานการศึกษา ดานสังคมอยางตอเนื่อง โดย

ใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคม 

หรือผลประโยชนใด ๆ จากคูคา 

หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมี

และยึดถือกติกาการแขงขันอยาง

ไมโฆษณาหรือใหขาวสารที่บิดเบือน

ความจริงที่เปนการทํารายหรือโจมตีคูแขงทางการคาไมวาทางตรงหรือทางออม มุงเนน

การแขงขันทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัทไมแสวงหาขอมูลอันเปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต 

บริษัทไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงหรือบุคคลอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหลดหรือจํากัด

ที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด ทั้งในแงของการ

การดูแลหลักทรัพยค้ําประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สิน

ในกรณีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง หรือมีเหตุใหผิดนัดชําระหนี้ 

บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบโดยไมปกปดขอเท็จจริง เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนว

บริษัทยังบริหารจัดการเงินกองทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนิน

 ตลอดจนมุงมั่นในการรักษา

เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันและความไววางใจซึ่งกันและกัน  

โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

รวมทั้งใหความสําคัญตอการประหยัดพลังงาน

บริษัทมุงม่ันสนับสนุนและชวยเหลือชุมชนในดานการศึกษา ดานสังคมอยางตอเนื่อง โดย

ใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคม  



 

สวนที ่4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 

บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทตอสาธารณชน ทั้ง

ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(4.1) รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการทํารายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของ

บริษัทที่เปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน และเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินธุรกิจและผลการ

ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยเปดเผยผานทาง

หนังสือพิมพรายวันตามที่กฎหมายกําหนด

 

(4.2) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท

ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบ

บัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ

พื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและสม่ําเสมอ

ประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงิน

เงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตร

บริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ

ทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 

(4.3) เว็ปไซตบริษัท 

คณะกรรมการไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันเหตุการณผาน

ทางเว็ปไซตบริษัท และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็ปไซต ใหมีความทันสมัย งายตอการใชงาน เพื่อประโยชน

ของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

 

สวนที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย

หุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษ

รวมถึงเปนผูกําหนดวิสัยทัศน

ฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพือ่ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  

บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทตอสาธารณชน ทั้ง

ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเหตุการณ 

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ

รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการทํารายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของ

งถูกตองครบถวน และเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินธุรกิจและผลการ

ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยเปดเผยผานทาง เว็ปไซตบริษัท www.alife.co.th

หนังสือพิมพรายวันตามที่กฎหมายกําหนด 

รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่

งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบ

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน

พื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ

เงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

บริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี และหรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน

ทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  

เว็ปไซตบริษัท www.alife.co.th 

คณะกรรมการไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันเหตุการณผาน

ทางเว็ปไซตบริษัท และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็ปไซต ใหมีความทันสมัย งายตอการใชงาน เพื่อประโยชน

ของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการงานของ

บริษัทและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท

และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ

รวมถึงเปนผูกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท

ฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทตอสาธารณชน ทั้ง

ครบถวน ทันเหตุการณ และเปนไปตามขอกําหนด

สํานักงาน คปภ.) ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการทํารายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของ

งถูกตองครบถวน และเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินธุรกิจและผลการ

www.alife.co.th และยังไดเผยแพรใน

รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่

งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบ

และไมใชการเงิน ดําเนินการบน

รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ

และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ

 มีการเปดเผยขอมูลสําคัญของ

ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงาน

คณะกรรมการไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันเหตุการณผาน

ทางเว็ปไซตบริษัท และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็ปไซต ใหมีความทันสมัย งายตอการใชงาน เพื่อประโยชน

มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการงานของ

และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย 

และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให

ฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

(5.1) โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ เปนผูมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบาย การดําเนิน

ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง ยังมี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง และการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม

แผนที่วางไว 

ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมีกรรมการไมนอยกวา 

กรรมการบริษัทดําเนินการดวยความโปรงใสโดยที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ

 

 (5.2) ขอบเขต

(1) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดูแลและจัดการ

ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคน

หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 

โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ

(2) กําหนดนโยบาย

บริษัท

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

และแผนธุรกิจ

ใดที่กฎหมายกําหนด

(4) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบดวยหลักการ

และแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน โดยมุงสรางสํานึกความ

รับผิดชอบในการ

ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม

(5) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง

ดูแลใหมีกระบวน

ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(6) พิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอยางครบถวนและครอบคลุม กํากับดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี

ประสิทธิภา

อาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดังกลาว ตลอดจนจัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี

ประสิทธิผล
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โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ เปนผูมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบาย การดําเนิน

การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง ยังมี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง และการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม

ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมีกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยการแต

กรรมการบริษัทดําเนินการดวยความโปรงใสโดยที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้  

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคน

หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 

โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ

กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย

บริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

และแผนธุรกิจ อํานาจการบริหาร การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและรายการอื่น

ใดที่กฎหมายกําหนด 

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบดวยหลักการ

และแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน โดยมุงสรางสํานึกความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ สรางความเขาใจและใหยึดถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม 

จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง

ดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอยางครบถวนและครอบคลุม กํากับดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่

อาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดังกลาว ตลอดจนจัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี

ประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ เปนผูมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบาย การดําเนิน

การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง ยังมี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง และการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม

คน โดยการแตงตั้งและถอดถอน

กรรมการบริษัทดําเนินการดวยความโปรงใสโดยที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 

บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคน

หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 

โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ 

เปาหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของ

และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี

พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน นโยบาย

การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและรายการอื่น

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบดวยหลักการ

และแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน โดยมุงสรางสํานึกความ

ปฏิบัติหนาที่ สรางความเขาใจและใหยึดถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย

จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง

การในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ

พิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอยางครบถวนและครอบคลุม กํากับดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี

พในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่

อาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดังกลาว ตลอดจนจัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี



 

(7) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมุ

โดยรวม

(8) จัดใหมีระบบหรือกลไกการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม 

สอดคลองกับผลการดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(9) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบั

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(10) จัดใหมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุก

ระดับอยางเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส เปนธรรม

(11) เขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือ

โดยกรรมการที่ ไมสามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือ

เลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม

(12) พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิ

(13) สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่

บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ โดยใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ

อักษร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว

อยางจริ

 

(5.3) อํานาจอนุมัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดโดย

กฎหมาย ขอบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ

ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินธุรกิจประจําป แผนธุ

ระยะปานกลาง การกําหนดเปาหมาย การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานโดยเทียบกับแผนที่ได

กําหนดไวกอนแลว  

 

(5.4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบและรวมกัน

ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษั

ไปสามารถรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได และประธานกรรมการตองกําหนดวัน

ประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน

กรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทไมนอยกวา  

19 

สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

โดยรวม 

จัดใหมีระบบหรือกลไกการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม 

สอดคลองกับผลการดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคลองกับนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

จัดใหมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุก

ระดับอยางเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส เปนธรรม

เขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 

โดยกรรมการที่ ไมสามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือ

เลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม 

พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏบิัติหนาที่กรรมการ 

สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่

บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ โดยใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ

อักษร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว

อยางจรงิจัง 

อํานาจอนุมัติของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดโดย

กฎหมาย ขอบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ

ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินธุรกิจประจําป แผนธุ

ระยะปานกลาง การกําหนดเปาหมาย การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานโดยเทียบกับแผนที่ได

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบและรวมกัน

ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอป ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต 

ไปสามารถรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได และประธานกรรมการตองกําหนดวัน

วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน

กรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทไมนอยกวา  

สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง

งเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

จัดใหมีระบบหรือกลไกการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม 

สอดคลองกับผลการดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคลองกับนโยบาย

จัดใหมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุก

ระดับอยางเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส เปนธรรม 

หุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 

โดยกรรมการที่ ไมสามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือ

 

พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมใน

สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่

บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ โดยใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ

อักษร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว

กรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดโดย

กฎหมาย ขอบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ

ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินธุรกิจประจําป แผนธุรกิจ

ระยะปานกลาง การกําหนดเปาหมาย การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานโดยเทียบกับแผนที่ได

กรรมการบริษัทตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบและรวมกัน

ครั้งตอป ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต 2 คนขึ้น

ไปสามารถรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได และประธานกรรมการตองกําหนดวัน

วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน

กรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทไมนอยกวา  7 วัน กอนวันประชุม 



 

เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริ

นัดประชุมเร็วกวานั้นก็ได 

ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลา

ในการประชุมอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เวนแตกรรมการซึ่งมี

สวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออก

เสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีประธานกรรมการไมอ

ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ตองไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อความเปนอิสระในการอภิปรายปญหาเกี่ยวกับการจัดการ เวนแตใน

บางวาระท่ีฝายจัดการไดเขารวมประชุม เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม

 

(5.5) ประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขต

(1) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไป 

ดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของบริษัทใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน

วัตถุประสงคของบริษัท  

(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหภายใตข

หรือคําสั่งของบริษัท

 

(5.6) กรรมการผูจัดการ

ขอบเขต

ดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ

(1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

คําสั่ง และม

(2) บริหารและดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

และประกาศและหรือคําสั่งนายทะเบียน

(3) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหรา

แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน 
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เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวัน

ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลา

ในการประชุมอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่

รมการบริษัทใหถือเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เวนแตกรรมการซึ่งมี

สวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออก

เสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เขารวมประชุมดวย เพื่อความเปนอิสระในการอภิปรายปญหาเกี่ยวกับการจัดการ เวนแตใน

บางวาระท่ีฝายจัดการไดเขารวมประชุม เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม 

ประธานกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของประธานกรรมการบริษัทมีดังนี้  

เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไป 

ดวยความเรียบรอย  

ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของบริษัทใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน

วัตถุประสงคของบริษัท   

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหภายใตข

หรือคําสั่งของบริษัท 

กรรมการผูจัดการ  

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการของบริษัทมีอํานาจในการ

ดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ ดังนี้  

บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

คําสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

บริหารและดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

และประกาศและหรือคําสั่งนายทะเบียน 

ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหรา

แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน 

ษัทจะแจงนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวัน

ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลา

ในการประชุมอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่

รมการบริษัทใหถือเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เวนแตกรรมการซึ่งมี

สวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออก

ยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เขารวมประชุมดวย เพื่อความเปนอิสระในการอภิปรายปญหาเกี่ยวกับการจัดการ เวนแตใน

เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไป 

ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของบริษัทใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ 

กรรมการผูจัดการของบริษัทมีอํานาจในการ

บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด 

หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

บริหารและดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหรายงานความกาวหนาตาม

แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน  



 

(5) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด

เงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ 

ขอกําหนด หรื

(6) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ

โดยการมอบอํานาจชวง

มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และหรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรื

คําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ

(7) เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ

 

(5.7) เลขานุการที่ประชุม

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของเลขานุการที่ประชุมมีหนาที่ตางๆดังนี้

(1) จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ

ของบริษัทและขอพึงปฏิบัติตาง ๆ 

(2) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริ

(3) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผู

ถือหุน หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

(4) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร และนําเสนอ

รายงานตามที่กฎหมายกําหนด 

(5) ใหคําแนะนําเบื้อ

ที่ คณะกรรมการตองทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในขอกําหนดกฎหมายที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ 

(6) ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิท

บริษัท 

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

 

(5.8) คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะมีดังนี้ 
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บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด

เงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ 

ขอกําหนด หรอืคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือ บริษัทฯ กําหนด 

มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได

โดยการมอบอํานาจชวง และหรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการ

มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และหรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรื

คําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือ บริษัทฯ กําหนดไว 

เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

เลขานุการที่ประชุม 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของเลขานุการที่ประชุมมีหนาที่ตางๆดังนี้

จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ

ของบริษัทและขอพึงปฏิบัติตาง ๆ  

บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริ

จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผู

ถือหุน หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร และนําเสนอ

รายงานตามที่กฎหมายกําหนด  

ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท

ที่ คณะกรรมการตองทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในขอกําหนดกฎหมายที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ 

ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุนและขาวสารของ

บริษัท  

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะมีดังนี้  

บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด

เงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ 

หรือ บริษัทฯ กําหนด  

หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได

หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการ

มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และหรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือ

หรือ บริษัทฯ กําหนดไว  

เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของเลขานุการที่ประชุมมีหนาที่ตางๆดังนี้ 

จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ

บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผู

ถือหุน หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร และนําเสนอ

งตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท

ที่ คณะกรรมการตองทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในขอกําหนดกฎหมายที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ  

ธิตาง ๆ ของผูถือหุนและขาวสารของ

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ เพื่อปฏิบัติหนาที่

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ



 

(5.8.1) 

เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทเกิดความคลองตัว และมีการติดตาม กํากับการ

ดําเนินงานตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท  

ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยคณะกรรมการบริหารมี

ขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1

ที่สําคัญตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากร  

รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทฯ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ  

(2

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  และมีหนาที่ตองรายงานผล

การดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

(3

ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม 

(4

หรือเกินกวาวงเงินอนุมัติของ กรรมการผูจัดการ   เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(5

ของบริษัทฯ  สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6

คณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริห

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

(7

 

(5.8.2) 

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการการลงทุน 

บริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหคณะกรรมการลงทุนมี

ขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(1

เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิต  

(2

โดยคํานึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(3

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการบริหาร 

เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทเกิดความคลองตัว และมีการติดตาม กํากับการ

มแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท  

ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยคณะกรรมการบริหารมี

ขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

1) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษั

ที่สําคัญตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากร  

รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทฯ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

2) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  และมีหนาที่ตองรายงานผล

การดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา  

3) คัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงผูบริหาร

ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม 

4) พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงินเพื่อดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจ

หรือเกินกวาวงเงินอนุมัติของ กรรมการผูจัดการ   เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5) พิจารณากลั่นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6) มอบหมายเพื่อใหบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทน

คณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได  

7) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

 คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการการลงทุน เพื่อดําเนินการใหการลงทุนของ

บริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหคณะกรรมการลงทุนมี

ขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

1) พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท 

ขอกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

2) กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยคํานึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เก่ียวของ  

3) กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดดําเนินการลงทุนตามน

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทเกิดความคลองตัว และมีการติดตาม กํากับการ

มแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท  

ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยคณะกรรมการบริหารมี

ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็น

ที่สําคัญตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากร  

รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทฯ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

บัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  และมีหนาที่ตองรายงานผล

คัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงผูบริหารใน

ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม  

พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงินเพื่อดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจ

หรือเกินกวาวงเงินอนุมัติของ กรรมการผูจัดการ   เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

มอบหมายเพื่อใหบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทน

ารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน

ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพื่อดําเนินการใหการลงทุนของ

บริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหคณะกรรมการลงทุนมี

พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท 

ขอกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดดําเนินการลงทุนตามนโยบายที่ไดรับความ



 

(4

อํานาจอนุมัติของผูบริหาร)  

(5

(6

เปลี่ยนแปลงไป 

 

(5.8.3) 

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(1

(2

(3

(4

(5

(6

 

(5.8.4) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท

(1

(2

(3
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4) พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอํานาจอนุมัติ 

5) กํากับดูแลสถานะของเงินกองทุนของบริษัท  

6) สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

1) พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดกอนนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท  

2) พิจารณาความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการบริษัท 

3) ดูแลและติดตามการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  

4) พิจารณาและอนุมัติเครื่องมือที่เปนประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบอยาง

สม่ําเสมอ  

6) เสริมสรางและสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี ้ 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ

การเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่

โดยทั่วไป 

2) สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

กรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่

รับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต

สํานักงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอํานาจอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกิน

เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางมี

โดยใหคณะกรรมการบริหารความ

พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดกอนนําเสนอ

พิจารณาความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริหารและ

 

พิจารณาและอนุมัติเครื่องมือที่เปนประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบอยาง

เสริมสรางและสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบ และรายงานผลการ

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มี

การเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง

สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ

ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตาม

รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ ความ

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ขอกําหนดของ

สํานักงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  



 

(4

(5

(6

(7

 

(5.8.5) 

อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน

บริษัท  

โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและตองไมมีลักษณะตองหามของ

กรรมการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

การประกอบธุรกิจประกันภัย 

กรรมการอิสระจะตองมีคุณวุฒิการศึกษา

เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกันและมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น

ดําเนินกิจการตางๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป

จากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมก

ดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขามาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู

ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

(5.8.6) 

(5

ผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ  โดยมีกรรมการ

ผูจัดการเปนประธานของคณะผูบริหารของบริษัท ซึ่งคณะผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หา

กรณีดังตอไปนี ้
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4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว

รวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย

5) ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

6) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท

โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 กรรมการอิสระ  

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และตองมีกรรมการอิสระอยางนอย

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรมการ

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑคัดเลือกกรรมการบริษัท

โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและตองไมมีลักษณะตองหามของ

กรรมการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเส

การประกอบธุรกิจประกันภัย ( สํานักงาน คปภ.) รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวของ

กรรมการอิสระจะตองมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน

ประกอบกันและมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพน

คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนมา

โดยกรรมการอิสระที่เขามาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู

  

 

 ฝายบริหาร 

5.8.6.1)  โครงสรางของคณะผูบริหาร 

คณะผูบริหารของบริษัท ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการ

ผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ  โดยมีกรรมการ

ผูจัดการเปนประธานของคณะผูบริหารของบริษัท ซึ่งคณะผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หา

เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบ

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุม

โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการ

ะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระ

และตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน 

เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรมการ

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑคัดเลือกกรรมการบริษัท 

โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและตองไมมีลักษณะตองหามของ

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

และหรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดย

ประสบการณการทํางาน และความ

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับทิศทางการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะนําเสนอตอ

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพน

ารบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนมา

โดยกรรมการอิสระที่เขามาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู

คณะผูบริหารของบริษัท ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการ

ผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ  โดยมีกรรมการ

ผูจัดการเปนประธานของคณะผูบริหารของบริษัท ซึ่งคณะผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หากเปน



 

(1) 

(2) 

(3) 

 

(5.8.6.2

กรรมการบริษัท ซึ่งการสรรหาผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการจะพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูใน

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

โครงสรางคณะกรรมการและมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

กรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากอนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้ง

ซึ่งจะตองไดรับการรับรองและอ

คณะกรรมการไวในขอบังคับของบริษัท

(1

(2

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

(3

(4
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1) บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงเขารวมเปนกรรมการในองคกรที่ไม

แสวงหากําไร หรือองคกรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนสวนรวม

(2) บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคการภายนอกที่

ตั้งขึ้นเพ่ือการคา และไมขัดกับผลประโยชนของบริษัท และผูบริหารไมใชเวลาเกิน

ความเหมาะสมจนเปนผลเสียแกบริษัท 

(3) กรรมการผูจัดการตองไมดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไมจด

ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท 

 

2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรางของ

ซึ่งการสรรหาผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการจะพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูใน

รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน 

โครงสรางคณะกรรมการและมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทหรือ

ทางคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากอนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้ง

ซึ่งจะตองไดรับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดกรอบในการแตงตั้ง

คณะกรรมการไวในขอบังคับของบริษัท ดังนี้  

1) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

กรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยตามอัตราสวนที่กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด

2) การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน

หุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดในกรณีที่

กรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ

การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3) ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง

กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกร

4) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก

ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดย

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงเขารวมเปนกรรมการในองคกรที่ไม

แสวงหากําไร หรือองคกรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนสวนรวม 

บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคการภายนอกที่

และไมขัดกับผลประโยชนของบริษัท และผูบริหารไมใชเวลาเกิน

กรรมการผูจัดการตองไมดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไมจด

ทไดกําหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรางของ

ซึ่งการสรรหาผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการจะพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูใน

 เพื่อใหมีความหลากหลายของ

โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทหรือ

ทางคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากอนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้ง 

ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดกรอบในการแตงตั้ง

และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และจะตองมี

งมีสัญชาติไทยตามอัตราสวนที่กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด 

การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการลงคะแนนเสียงหนึ่ง

ซึ่งผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปน

กรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 และ

กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได  

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก

4 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุม

และมีหุนนับรวมไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดย



 

(5

มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

(6

คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผู

คณะกรรมการชุดใหมภายใน 

กวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 

ดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 

 

(5.9) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนาดวยความซื่อสัตย

ตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเปนหลัก

และผูถือหุน โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

วางแผนไว รวมถึงเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร

ความเขาใจ พรอมทั้งยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด

ความเหมาะสม อาจถึงขั้นใหพนจากการเปนพนักงานและอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานั้นผิด

กฎหมาย โดยขอพึ่งปฏิบัติที่บริษัทกําหนดขึ้นทั้งหมดนี้

พนักงานอาจจะเผชิญกับกรณีหรือเหตุการณที่ไมคาดคิด

ปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายทางธุรกิจควบคูไปกับการรักษาไวซึ่งจริยธรรม

ติดตามการปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเปนประ

คูมือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนั้นจะเปนประโยชนทั้งตอบริษัท

ทุกๆ ฝาย ตลอดจนเปนการผลักดันใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีความมั่นคงในระยะยาว
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5) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และมีลักษณะไมตองหามตาม

กฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต 

วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทน

ดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่

ตนแทน 

มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

กรรมการที่ยังเหลืออยู 

6) ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมกา

ยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปน

จนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณี

คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล 

คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผู

คณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือน นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย

วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 

ดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วัน ติดตอกัน 

 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนาดวยความซื่อสัตย

ตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเปนหลัก เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนใหแกองคกร

โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเปนกรอบในการดําเนินธุรกิจใหมีความสอดคลองกับเปาหมายที่บริษัทได

รวมถึงเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และขอพึงปฏิบัติที่ดีที่ทางบริษัทมุ

ผูบริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกคนที่จะตองรับทราบ

พรอมทั้งยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด ผูละเวนยอมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตาม

อาจถึงขั้นใหพนจากการเปนพนักงานและอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานั้นผิด

โดยขอพึ่งปฏิบัติที่บริษัทกําหนดขึ้นทั้งหมดนี้ ไมอาจครอบคลุมในทุกเรื่องไดอยางครบถวนสมบูรณ

พนักงานอาจจะเผชิญกับกรณีหรือเหตุการณที่ไมคาดคิด และหากพนักงานเกิดความไม

ปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม พนักงานควรปรึกษาหรือขอคําชี้แนะจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายทางธุรกิจควบคูไปกับการรักษาไวซึ่งจริยธรรม

ติดตามการปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเปนประจําทุกป ซึ่งการปฏิบัติงานที่ยึดแนวทางตาม

คูมือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนั้นจะเปนประโยชนทั้งตอบริษัท พนักงาน

ตลอดจนเปนการผลักดันใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีความมั่นคงในระยะยาว

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และมีลักษณะไมตองหามตาม

กฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต 

บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทน

ดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่

มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง

ยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปน

จนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่

คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง

เดือน นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย

วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนาดวยความซื่อสัตย โปรงใส 

เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนใหแกองคกร

โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม โดยไดจัดทําขึ้นเปนคูมือ

เพื่อเปนกรอบในการดําเนินธุรกิจใหมีความสอดคลองกับเปาหมายที่บริษัทได

และขอพึงปฏิบัติที่ดีที่ทางบริษัทมุงหวัง จึงเปนหนาที่และความ

รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกคนที่จะตองรับทราบ ทํา

ผูละเวนยอมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตาม

อาจถึงขั้นใหพนจากการเปนพนักงานและอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานั้นผิด

ไมอาจครอบคลุมในทุกเรื่องไดอยางครบถวนสมบูรณ 

และหากพนักงานเกิดความไมแนใจวาควรประพฤติ

พนักงานควรปรึกษาหรือขอคําชี้แนะจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  

เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายทางธุรกิจควบคูไปกับการรักษาไวซึ่งจริยธรรม จึงใหมีการ

ซึ่งการปฏิบัติงานที่ยึดแนวทางตาม

พนักงาน และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทใน

ตลอดจนเปนการผลักดันใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีความมั่นคงในระยะยาว 
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 หลักการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต  

หลักการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิต บริษัทยึดมั่นถึง

(1) หลักความสุจริตใจอยางยิ่ง บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งตอผู

เอาประกันภัย ผูรับประโยชน และบุคคลอื่นใดที่เก่ียวของในธุรกิจ

(2) หลักความยุติธรรม บริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมและชอบธรรมตอผูเอา

ประกันภัยอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

(3) หลักการควบคุมภายใน บริษัทมีโครงสรางองคกรที่สนับสนุน

มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึก

ขอมูลอยางเหมาะสม ถูกตองครบถวน และเปนจริง และมีพนักงานที่มีความรู

ความสามารถในการปฎิบัติหนาที่ตามวิชาชีพ อยางมืออาชีพ

(4) หลักการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

ขอบังคับหนวยงานกํากับภายนอก รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการดําเนินการให

พนักงานปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเปนไปตามกฎที่

เกี่ยวของ 

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1) ใบคําขอเอาประกันชีวิต แบบฟอรมใบคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัท พิมพดวย

ขอความที่ชัดเจนเพื่อใหผูเอาประกันภัยระบุขอมูลที่ตองเปดเผยโดยใชคําถามดวย

ภาษาที่เขาใจงาย 

2) กรมธรรมประกันชีวิต ใบแจงสรุปผลประโยชนใชภาษาที่เขาใจงายและมีขนาด

ตัวอักษรที่เหมาะสม 

3) การเสนอขายและเอกสารประกอบการขายมีความชัดเจนเพื่อใหการเสนอขาย

กรมธรรมเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม เอกสารประกอบการเสนอขายของ

ตัวแทน จะตองมีเนื้อหาในขอความตรงกับแบบสัญญาประกันภัยนั้นจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากบริษัทแลว 

4) การรับประกันชีวิต บริษัทมีหนาที่ตองจัดใหลูกคาแสดงตน ดําเนินการตรวจสอบ

พิสูจนทราบและระบุตัวตนของลูกคากอนพิจารณาอนุมัติลูกคาตามม

รับประกันภัย บริษัทจัดใหมีรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

ประกอบดวยขั้นตอนการอนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณาและแนวทาง

พิจารณาตกลงรับประกันภัย ในทุกกรณีที่ปฏิเสธการรับประกันภัยบริษัทอธิบาย

รายละเอียดใหผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษร

5) การจัดการคาสินไหมทดแทนบริษัทกําหนดขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการจัดการคา

สินไหมทดแทนไวอยางเปดเผยชัดเจนเพื่อความสะดวกสําหรับผูเอาประกันภัย 

หลักการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิต บริษัทยึดมั่นถึง

บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งตอผู

และบุคคลอื่นใดที่เก่ียวของในธุรกิจ 

หลักความยุติธรรม บริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมและชอบธรรมตอผูเอา

หลักการควบคุมภายใน บริษัทมีโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบริหารงานอยาง

วบคุมและตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึก

ขอมูลอยางเหมาะสม ถูกตองครบถวน และเปนจริง และมีพนักงานที่มีความรู

ความสามารถในการปฎิบัติหนาที่ตามวิชาชีพ อยางมืออาชีพ 

หลักการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

บภายนอก รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการดําเนินการให

พนักงานปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเปนไปตามกฎที่

ใบคําขอเอาประกันชีวิต แบบฟอรมใบคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัท พิมพดวย

ยระบุขอมูลที่ตองเปดเผยโดยใชคําถามดวย

กรมธรรมประกันชีวิต ใบแจงสรุปผลประโยชนใชภาษาที่เขาใจงายและมีขนาด

การเสนอขายและเอกสารประกอบการขายมีความชัดเจนเพื่อใหการเสนอขาย

เอกสารประกอบการเสนอขายของ

ตัวแทน จะตองมีเนื้อหาในขอความตรงกับแบบสัญญาประกันภัยนั้นจะตองไดรับ

การรับประกันชีวิต บริษัทมีหนาที่ตองจัดใหลูกคาแสดงตน ดําเนินการตรวจสอบ

พิสูจนทราบและระบุตัวตนของลูกคากอนพิจารณาอนุมัติลูกคาตามมาตรการการ

รับประกันภัย บริษัทจัดใหมีรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

ประกอบดวยขั้นตอนการอนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณาและแนวทาง

พิจารณาตกลงรับประกันภัย ในทุกกรณีที่ปฏิเสธการรับประกันภัยบริษัทอธิบาย

ละเอียดใหผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษร 

การจัดการคาสินไหมทดแทนบริษัทกําหนดขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการจัดการคา

สินไหมทดแทนไวอยางเปดเผยชัดเจนเพื่อความสะดวกสําหรับผูเอาประกันภัย  
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(5.1) การใชสิทธิเรียกรอง บริษัทไดจัดเตรียมแบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน

โดยไมคิดคาใชจายพรอมคําอธิบายเพื่อใหผูมีสิทธิทราบถึงขอมูลที่ตองการ

และข้ันตอนของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยใชภาษาที่เขาใจงาย 

(5.2) การชดใชคาสินไหมทดแทน บริษัทมีกระบวนการพิจารณาแ

ดําเนินการเพื่อใหสามารถจายเงินตามสัญญาประกันชีวิตไดอยางรวดเร็ว

ถูกตองเปนธรรม  

(5.3) การแจงใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนทราบถึงผลความคืบหนาของ

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนเมื่อไดรับขอมูลประกอบการเรียกรองคา

สินไหมทดแทนหรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผูเอาประกันภัยหรือผูเกี่ยวของ

ครบถวน บริษัทตรวจสอบพิจารณาและแจงผลการเสนอใหผูเอาประกันภัย

หรือผูรับประโยชนทราบภายในระยะเวลาอันเหมาะสม

6) การใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย บริษัทกําหนดขั้นตอนเปนมาตรฐานแนว  

ทางการปฏิบัติ และใหบริการอยางรวดเร็วเพื่อใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย

7) การจัดการขอรองเรียน  

(7.1) บริษัทจัดการขอรองเรียนจากผูเอาประกันภัยดวยความเปนธรรมโดยจัดให

มีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนตอบขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร เมื่อ

ไดรับขอรองเรียนโดยมิชักชา ซึ่งผูเอาประกันภัยส

ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(สํานักงาน คปภ.) ได  

(7.2) บริษัทจัดเก็บและจําแนกประเภทขอรองเรียนและรายงานใหผูบริหาร

ระดับสูงทราบทันทีทุกกรณี  

(7.3) บริษัทระบุขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับและจัดการขอรอง

กรมธรรมประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบการรับเรื่องรองเรียนอื่นๆโดย

เปดเผยมาตรการจัดการขอรองเรียน  

(7.4) กรณีไดรับการทวงถามจากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนเกี่ยวกับการ

จัดการขอรองเรียนหรือไดรับคําขอใหมีการตอบขอรองเรียน ไมวาจะอยูใน

รูปแบบลายลักษณอักษรหรือการบอกกลาวดวยวาจา บริษัทแจงใหผูเอา

ประกันภัยหรือผูรับประโยชนทราบถึงเหตุผลที่ไมอาจจัดการขอรองเรียน

นั้นได และใหขอแนะนําในการใชกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ

หนวยงานอื่นที่สามารถใหความมั่นใจกับผูเอาประกันภัยได

 

 จรรยาบรรณในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน

1) การฝกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจัดใหตัวแทนและที่ปรึกษา

ทางการเงินไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนํา

การใชสิทธิเรียกรอง บริษัทไดจัดเตรียมแบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน

โดยไมคิดคาใชจายพรอมคําอธิบายเพื่อใหผูมีสิทธิทราบถึงขอมูลที่ตองการ

และข้ันตอนของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยใชภาษาที่เขาใจงาย  

การชดใชคาสินไหมทดแทน บริษัทมีกระบวนการพิจารณาและขั้นตอน

ดําเนินการเพื่อใหสามารถจายเงินตามสัญญาประกันชีวิตไดอยางรวดเร็ว

การแจงใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนทราบถึงผลความคืบหนาของ

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนเมื่อไดรับขอมูลประกอบการเรียกรองคา

มจากผูเอาประกันภัยหรือผูเกี่ยวของ

ครบถวน บริษัทตรวจสอบพิจารณาและแจงผลการเสนอใหผูเอาประกันภัย

หรือผูรับประโยชนทราบภายในระยะเวลาอันเหมาะสม 

การใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย บริษัทกําหนดขั้นตอนเปนมาตรฐานแนว  

วเพื่อใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย 

บริษัทจัดการขอรองเรียนจากผูเอาประกันภัยดวยความเปนธรรมโดยจัดให

มีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนตอบขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร เมื่อ

ไดรับขอรองเรียนโดยมิชักชา ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถยื่นขอรองเรียนไป

ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

บริษัทจัดเก็บและจําแนกประเภทขอรองเรียนและรายงานใหผูบริหาร

บริษัทระบุขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับและจัดการขอรองเรียนไวใน

กรมธรรมประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบการรับเรื่องรองเรียนอื่นๆโดย

กรณีไดรับการทวงถามจากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนเกี่ยวกับการ

จัดการขอรองเรียนหรือไดรับคําขอใหมีการตอบขอรองเรียน ไมวาจะอยูใน

บลายลักษณอักษรหรือการบอกกลาวดวยวาจา บริษัทแจงใหผูเอา

ประกันภัยหรือผูรับประโยชนทราบถึงเหตุผลที่ไมอาจจัดการขอรองเรียน

นั้นได และใหขอแนะนําในการใชกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ

หนวยงานอื่นที่สามารถใหความมั่นใจกับผูเอาประกันภัยได 

จรรยาบรรณในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน 

การฝกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจัดใหตัวแทนและที่ปรึกษา

ทางการเงินไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนํา
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(5.10) นโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทไดมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ถูกตอง และเปนธรรม ตรวจสอบได 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน ลูกคา ผูถือกรมธรรม พนักงาน ผูถือหุน 

เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นใด จึงไดกําหนดนโยบาย ระเบียบ และ

เปนไปตามธรรมาภิบาล สรางความมั่นคงและยั่งยืนใหกับบริษัทตอไป

 

(5.10.1)

บริษัทตระหนักวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเปนการ

กระทําที่สรางความไมเปนธรรมทางธุรกิจ อันจะสงผลเสียตอชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่ง

กระทบใหบริษัทไมเปนที่ยอมรับของสังคม ทางบริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นขึ้น โดย

กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของทุกคนจะตองยึดถือและนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

ซึ่งบริษัทไดประกาศเจตนารมณที่ชัดเจน โดยการเข

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

รูปแบบ และเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทยิ่งข้ึน 

29 

เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินแกผูเอา

ประสิทธิภาพภายใตขอบเขตอํานาจที่ตัวแทนไดรับจากบริษัท และมีการฝกอบรม

อยางตอเนื่อง  

2) การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจะเก็บขอมูล

การแตงตั้งมอบหมายที่ปรึกษาทางการเงินเปนระยะเวลาอยางนอย 

3) การควบคุมพฤติกรรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีคณะกรรมการ

พิจารณาความผิดตัวแทนประกันชีวิต และความรับผิดชอบตอการกระทํา

พฤติกรรมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินในสังกัดอยางสม่ําเสมอ

4) การสงเสริมสนับสนุนตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทสงเสริมและ

สนับสนุนความสามารถของตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมถึงความประพฤติดี ใหไดรับรางวัลตอบแทนที่

เหมาะสม 

5) การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนตองสามารถอธิบาย

รายละเอียดของสัญญาประกันภัย ขอควรปฏิบัติเงื่อนไขตามกรมธรรม

ทางการเงินของบริษัทตองสามารถอธิบายขอมูลที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนที่พึง

จะไดรับใหผูสนใจไดรับรูอยางถูกตอง ชัดเจน ไมบิดเบือน รวมถึงใหคําแนะนําและ

ใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

 

นโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัทไดมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ถูกตอง และเปนธรรม ตรวจสอบได 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน ลูกคา ผูถือกรมธรรม พนักงาน ผูถือหุน 

เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นใด จึงไดกําหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวทาง เพื่อใหมีการกํากับดูแลกิจการให

เปนไปตามธรรมาภิบาล สรางความมั่นคงและยั่งยืนใหกับบริษัทตอไป 

) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

บริษัทมุงใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมและโปรงใส โดย

บริษัทตระหนักวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเปนการ

กระทําที่สรางความไมเปนธรรมทางธุรกิจ อันจะสงผลเสียตอชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่ง

กระทบใหบริษัทไมเปนที่ยอมรับของสังคม ทางบริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นขึ้น โดย

กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของทุกคนจะตองยึดถือและนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

ซึ่งบริษัทไดประกาศเจตนารมณที่ชัดเจน โดยการเขาเปนหนึ่งใน “แนวรวมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชั่นในทุก

รูปแบบ และเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทยิ่งข้ึน 

เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินแกผูเอาประกันภัยอยางมี

ประสิทธิภาพภายใตขอบเขตอํานาจที่ตัวแทนไดรับจากบริษัท และมีการฝกอบรม

การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจะเก็บขอมูล

การแตงตั้งมอบหมายที่ปรึกษาทางการเงินเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป 

กรรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีคณะกรรมการ

พิจารณาความผิดตัวแทนประกันชีวิต และความรับผิดชอบตอการกระทํา

พฤติกรรมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินในสังกัดอยางสม่ําเสมอ 

การสงเสริมสนับสนุนตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทสงเสริมและ

งตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมถึงความประพฤติดี ใหไดรับรางวัลตอบแทนที่

การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนตองสามารถอธิบาย

รายละเอียดของสัญญาประกันภัย ขอควรปฏิบัติเงื่อนไขตามกรมธรรม ที่ปรึกษา

ทางการเงินของบริษัทตองสามารถอธิบายขอมูลที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนที่พึง

จะไดรับใหผูสนใจไดรับรูอยางถูกตอง ชัดเจน ไมบิดเบือน รวมถึงใหคําแนะนําและ

บริษัทไดมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ถูกตอง และเปนธรรม ตรวจสอบได 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน ลูกคา ผูถือกรมธรรม พนักงาน ผูถือหุน 

แนวทาง เพื่อใหมีการกํากับดูแลกิจการให

Corruption Policy)  

บริษัทมุงใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมและโปรงใส โดย

บริษัทตระหนักวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเปนการ

กระทําที่สรางความไมเปนธรรมทางธุรกิจ อันจะสงผลเสียตอชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่งอาจสงผล

กระทบใหบริษัทไมเปนที่ยอมรับของสังคม ทางบริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นขึ้น โดย

กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของทุกคนจะตองยึดถือและนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action 

เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชั่นในทุก

รูปแบบ และเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทยิ่งข้ึน  



 

สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ  จึงทําใหสรางความ

เชื่อมั่นและความมั่นใจ และทําใหบริษัทไดพัฒนาไปสูองคกรแหงความความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล บริษัทจึงได

ประกาศเจตนารมณเขาเปนหนึ่งในแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

ประกาศใชนโยบายนี้ โดยกําหนดใหกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร พนักงานของบริษัทและคู

ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น หามกรรมการ 

ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ไมใหเรียกรอง ดําเนินการ ใชอํานาจหนาที่ใหการสนับสนุน หรือยอมรับการ

คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม 

ดวยกฎหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดใหมีการติดตามและสอบ

ทานการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นเปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ

ขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหมีความสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ

กฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนกระทําการใดๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมมือกับการ

คอรรัปชั่นจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท โดยทางบริษัทไดจัดใหมีชองทา

ผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสการกระทําที่นาสงสัย ซึ่งบริษัทจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส 

หรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนเปนความลับ จะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ความเสียหายของผูรายงานหรือผูที่

เสี่ยง โดยจะทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 

เพื่อเปนการบงชี้ความเสี่ยงดานการทุจริตที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของ

และความถี่ในการเกิดเหตุการณ 

5.10.2 ระเบียบบริษัทเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ซึ่งประกอบดวย  

(1) การบริหารความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดําเนินธุรกิจใหม 

รวมถึงกลไกใหมในก

ผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว

(2) การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

สําหรับลูกคาหรือผูรับประโยชนที่แทจริง

(3) บริษัทไดกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยง

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางตอเนื่องตั้งแต
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บริษัทไดกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ตลอดจนสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ  จึงทําใหสรางความ

เชื่อมั่นและความมั่นใจ และทําใหบริษัทไดพัฒนาไปสูองคกรแหงความความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล บริษัทจึงได

ารมณเขาเปนหนึ่งในแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ 

ประกาศใชนโยบายนี้ โดยกําหนดใหกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร พนักงานของบริษัทและคู

ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น หามกรรมการ 

ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ไมใหเรียกรอง ดําเนินการ ใชอํานาจหนาที่ใหการสนับสนุน หรือยอมรับการ

คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงหามเสนอผลประโยชนเพื่อจูงใจแกบุคคลอื่นใดอันไมชอบ

ดวยกฎหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดใหมีการติดตามและสอบ

ทานการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นเปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ

ารดําเนินการ เพื่อใหมีความสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ

กฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนกระทําการใดๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมมือกับการ

คอรรัปชั่นจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท โดยทางบริษัทไดจัดใหมีชองทา

ผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสการกระทําที่นาสงสัย ซึ่งบริษัทจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส 

หรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนเปนความลับ จะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ความเสียหายของผูรายงานหรือผูที่เกี่ยวของเปนสําคัญ  

นอกจากนั้น บริษัทยังใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง โดยจะทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 

เพื่อเปนการบงชี้ความเสี่ยงดานการทุจริตที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากผลกระทบ

และความถี่ในการเกิดเหตุการณ  

 

ระเบียบบริษัทเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ซึ่งประกอบดวย  

การบริหารความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดําเนินธุรกิจใหม 

รวมถึงกลไกใหมในการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหม หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้ง

ผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว     

การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

สําหรับลูกคาหรือผูรับประโยชนที่แทจริง 

บริษัทไดกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางตอเนื่องตั้งแต

ยบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ตลอดจนสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ  จึงทําใหสรางความ

เชื่อมั่นและความมั่นใจ และทําใหบริษัทไดพัฒนาไปสูองคกรแหงความความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล บริษัทจึงได

ารมณเขาเปนหนึ่งในแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

หรือ CAC) บริษัทจึงไดจัดทําและ

ประกาศใชนโยบายนี้ โดยกําหนดใหกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร พนักงานของบริษัทและคูคา ยึดมั่นและถือการ

ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น หามกรรมการ 

ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ไมใหเรียกรอง ดําเนินการ ใชอํานาจหนาที่ใหการสนับสนุน หรือยอมรับการ

รวมถึงหามเสนอผลประโยชนเพื่อจูงใจแกบุคคลอื่นใดอันไมชอบ

ดวยกฎหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดใหมีการติดตามและสอบ

ทานการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นเปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ

ารดําเนินการ เพื่อใหมีความสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ

กฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนกระทําการใดๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมมือกับการ

คอรรัปชั่นจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท โดยทางบริษัทไดจัดใหมีชองทางสําหรับพนักงานและ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสการกระทําที่นาสงสัย ซึ่งบริษัทจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส 

หรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนเปนความลับ จะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ

นอกจากนั้น บริษัทยังใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง โดยจะทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 

บริษัท โดยจะพิจารณาจากผลกระทบ

ระเบียบบริษัทเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ซึ่งประกอบดวย   

การบริหารความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดําเนินธุรกิจใหม 

ารใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหม หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้ง

การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางตอเนื่องตั้งแต



 

เริ่มสรางความสัมพันธจนกระทั่งยุติความสัมพันธกับลูกคา ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันความ

เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในทุกชวงระยะเวลาดังกลาว

(4) บริษัทไดเก็บรักษาขอมูลการแสดงตน การระบุตัวตน การตรวจสอบความเคลื่อนไหวใน

การทําธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของลูกคา ตามแนวปฎิบัติหรือวิธีปฎิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุ

(5) บริษัทไดกําหนดใหมีการทบทวนและปรับปรุงเปนประจําอยางนอยปละ 

กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและกฎหมายที่เก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนสาระสําคัญ

 

(5.10.3)

เงินตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริการในธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทมีขอกําหนดในการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนใหเกิดความเปนธรรม ยุติธรรม

พิจารณาเรื่องรองเรียนขึ้น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวโดยเฉพาะ โดยคณะทํางานพิจารณาเรื่องรองเรียน ประกอบดวย 

รองเรียน โดยผูรองเรียนสามารถแจงขอมูลหรือขอรองเรียนไดผานชองทางตางๆ

(5.10.4)

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันชีวิต พ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และใหฝาย

บริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฎิบัติตามแนวทาง

ทีก่ําหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริ

กําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวาการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด และสอดคลองกับกลยุทธขององคกร รวมถึง

มั่นใจไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคั
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เริ่มสรางความสัมพันธจนกระทั่งยุติความสัมพันธกับลูกคา ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันความ

เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในทุกชวงระยะเวลาดังกลาว 

บริษัทไดเก็บรักษาขอมูลการแสดงตน การระบุตัวตน การตรวจสอบความเคลื่อนไหวใน

การทําธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของลูกคา ตามแนวปฎิบัติหรือวิธีปฎิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายลางสูง 

บริษัทไดกําหนดใหมีการทบทวนและปรับปรุงเปนประจําอยางนอยปละ 

กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและกฎหมายที่เก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนสาระสําคัญ

) การรับรองเรียน 

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการชดใช

เงินตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริการในธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทมีขอกําหนดในการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนใหเกิดความเปนธรรม ยุติธรรม และรวดเร็วแกผูรองเรียน

พิจารณาเรื่องรองเรียนขึ้น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวโดยเฉพาะ โดยคณะทํางานพิจารณาเรื่องรองเรียน ประกอบดวย 

(1) ผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องรองเรียน

(2) ผูรับผิดชอบหนวยงานพิจารณาการชดใชเงิน 

(3) ผูรับผิดชอบหนวยงานรับประกันภัย 

(4) ผูรับผิดชอบหนวยงานกฎหมาย 

(5) ผูรับผิดชอบหนวยงานดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางการรองเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยไวสําหรับผู

รองเรียน โดยผูรองเรียนสามารถแจงขอมูลหรือขอรองเรียนไดผานชองทางตางๆ ไดตามที่บริษัทกําหนด

 

) นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันชีวิต พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให

มการบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และใหฝาย

บริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฎิบัติตามแนวทาง

ทีก่ําหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริ

กําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวาการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด และสอดคลองกับกลยุทธขององคกร รวมถึง

มั่นใจไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคญัขององคกรไดอยางครบถวน 

เริ่มสรางความสัมพันธจนกระทั่งยุติความสัมพันธกับลูกคา ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันความ

บริษัทไดเก็บรักษาขอมูลการแสดงตน การระบุตัวตน การตรวจสอบความเคลื่อนไหวใน

การทําธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของลูกคา ตามแนวปฎิบัติหรือวิธีปฎิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

 

บริษัทไดกําหนดใหมีการทบทวนและปรับปรุงเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ

กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและกฎหมายที่เก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนสาระสําคัญ 

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการชดใช

เงินตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริการในธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทมีขอกําหนดในการ

รองเรียน จึงไดแตงตั้งคณะทํางาน

พิจารณาเรื่องรองเรียนขึ้น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวโดยเฉพาะ โดยคณะทํางานพิจารณาเรื่องรองเรียน ประกอบดวย  

ผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องรองเรียน 

 

ผูรับผิดชอบหนวยงานดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย 

เหมาะสมและปลอดภัยไวสําหรับผู

ไดตามที่บริษัทกําหนด 

บริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให

มการบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และใหฝาย

บริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฎิบัติตามแนวทาง

ทีก่ําหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยงไดถูก

กําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวาการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด และสอดคลองกับกลยุทธขององคกร รวมถึง



 

ประเมินความเสี่ยง การติดตามดูแล ตลอดจนกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่ยอมรับไดชวยใหพนักงานเขาใจ

ความสําคัญของความเสี่ยง และชวยใหบริษัทสามารถจัดลําดับความเสี่ยงเพื่

ควบคุมไดอยางเหมาะสม ยิ่งบริษัทมีความเขาใจในความเสี่ยงที่ยอมรับไดมากเทาใด การจัดสรรทรัพยากรและ

เงินกองทุนของบริษัทก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหทราบถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญอยูใน

ทุกๆ ดาน บริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

ภายในบริษัท เชน ความคาดหมายของผูถือหุน

ความสามารถของพนักงาน 

สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม 

(5.10.5)

เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไมวาจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใช

ทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต และเปนกลไกท่ีเอื้อใหเกิดวัฒนธรรมของการบริหารจัดการที่ดี

(5

(5

เปนวัฒนธรรมภายในองคกรอันจะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

ประกอบดวยกิจกรรมอยางนอย ดังตอไปนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณา

รับประกันภัย การจัดการคาสินไหมทดแทน การประกันภัยตอ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การรับเงิน และการ

จายเงิน บริษัทจึงกําหนดใหมีนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ
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บริษัทไดกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได  (Risk Appetite

ประเมินความเสี่ยง การติดตามดูแล ตลอดจนกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่ยอมรับไดชวยใหพนักงานเขาใจ

ความสําคัญของความเสี่ยง และชวยใหบริษัทสามารถจัดลําดับความเสี่ยงเพื่อติดตามดูแล และกําหนดกิจกรรม

ควบคุมไดอยางเหมาะสม ยิ่งบริษัทมีความเขาใจในความเสี่ยงที่ยอมรับไดมากเทาใด การจัดสรรทรัพยากรและ

เงินกองทุนของบริษัทก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหทราบถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญอยูใน

ารกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยอาศัยสมมติฐานมาจากการวิเคราะหปจจัย

ความคาดหมายของผูถือหุน แผนธุรกิจตนทุนการดําเนินงาน

 รวมถึงตัวเลขทางสถิติและการเงินในอดีต และการวิเคราะหปจจัยภายนอก

 นโยบายฯ ของภาครัฐบาล รวมถึงหลักเกณฑตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล

 

) นโยบายการควบคุมภายใน  

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน 

เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลและชวยปองกันหรือลด

ความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไมวาจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใช

ทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต และเปนกลไกท่ีเอื้อใหเกิดวัฒนธรรมของการบริหารจัดการที่ดี

 

5.10.5.1) วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

(1) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  อันไดแก การ

ปฏิบัติงาน และการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน

ขอผิดพลาด ความเสียหาย เปนตน 

(2) เพื่อใหมีขอมูล และรายงานทางการเงินที่ครบถวน ถู

สรางความ มั่นใจใหแกผูมีสวนไดเสียซึ่งสามารถที่จะใชรายงานการเงินเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 

(3) เพื่อใหบุคลากรภายในบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ

ไดอยางถูกตอง ครบถวน และสม่ําเสมอ    

 

5.10.5.2) แนวนโยบายการควบคุมภายใน 

เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในของบริษัท และเกิด

เปนวัฒนธรรมภายในองคกรอันจะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักอัน

ประกอบดวยกิจกรรมอยางนอย ดังตอไปนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณา

รับประกันภัย การจัดการคาสินไหมทดแทน การประกันภัยตอ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การรับเงิน และการ

ริษัทจึงกําหนดใหมีนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ

Risk Appetite) ในการสนับสนุนการ

ประเมินความเสี่ยง การติดตามดูแล ตลอดจนกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่ยอมรับไดชวยใหพนักงานเขาใจ

อติดตามดูแล และกําหนดกิจกรรม

ควบคุมไดอยางเหมาะสม ยิ่งบริษัทมีความเขาใจในความเสี่ยงที่ยอมรับไดมากเทาใด การจัดสรรทรัพยากรและ

เงินกองทุนของบริษัทก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหทราบถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญอยูใน

โดยอาศัยสมมติฐานมาจากการวิเคราะหปจจัย

แผนธุรกิจตนทุนการดําเนินงาน กระบวนการทํางาน 

และการวิเคราะหปจจัยภายนอก เชน 

รวมถึงหลักเกณฑตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่ง

และมีประสิทธิผลและชวยปองกันหรือลด

ความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไมวาจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใช

ทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต และเปนกลไกท่ีเอื้อใหเกิดวัฒนธรรมของการบริหารจัดการที่ด ี 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  อันไดแก การ

ปฏิบัติงาน และการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน

เพื่อใหมีขอมูล และรายงานทางการเงินที่ครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ อันจะ

สรางความ มั่นใจใหแกผูมีสวนไดเสียซึ่งสามารถที่จะใชรายงานการเงินเพื่อ

เพื่อใหบุคลากรภายในบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในของบริษัท และเกิด

เปนวัฒนธรรมภายในองคกรอันจะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาและปรับปรุง

และเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักอัน

ประกอบดวยกิจกรรมอยางนอย ดังตอไปนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณา

รับประกันภัย การจัดการคาสินไหมทดแทน การประกันภัยตอ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การรับเงิน และการ

ริษัทจึงกําหนดใหมีนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ 



 

2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท

 

 

2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท
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โครงสรางองคกรของบริษัท 

โครงสรางการจัดการของบริษัท 

 

 



 

 

2.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 

ลําดับ   

1. นายประชา        จารุตระกูลชัย

2. นายวิชัย            

3. นายธนชัย          ธนชัยอารีย

4. นายนึกรัก          ใบเงิน

5. นางพัชนี           

6. นางสาวชลธิชา  

7. นายณัฐพัชร      เจียรวงศ

8. นายเกษมสันต   

9. นางวัลยา          

10. นายกรณ          ชินสวนานนท

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 (1)  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

 (2)  กรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบาย

และทิศทาง การดําเนินงานของบริษัท ดังตอไปนี้

(2.1) วางแผน กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และอนุมัติแผนการดําเนินงาน

ระยะยาว

(2.2) พิจารณาอนุมัติโครงสรางการบริหาร แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป

(2.3) วาจางหรือเลิกจาง รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ของผูบริหาร

ระดับกรรมการผูจัดการ 

(2.4) พิจารณาอนุมัติมอบหมายหรือกําหนดอํานาจดําเนินการใหฝายบริหารระดับตางๆ 

ปฏิบัติ
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คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10  ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง

นายประชา        จารุตระกูลชัย ประธานคณะกรรมการ

           หาญสุทธิวารินทร กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายธนชัย          ธนชัยอารีย กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายนึกรัก          ใบเงิน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางพัชนี            สุธวีิตานันท กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวชลธิชา    จิตราอาภรณ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยง

นายณัฐพัชร      เจียรวงศ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเกษมสันต    วีระกุล กรรมการ

          ดําเนินชาญวนิชย กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

ลงทุน

นายกรณ          ชินสวนานนท กรรมการผูจัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

กรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบาย

เนินงานของบริษัท ดังตอไปนี้ 

วางแผน กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และอนุมัติแผนการดําเนินงาน

ระยะยาว 

พิจารณาอนุมัติโครงสรางการบริหาร แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป

วาจางหรือเลิกจาง รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ของผูบริหาร

ระดับกรรมการผูจัดการ  

พิจารณาอนุมัติมอบหมายหรือกําหนดอํานาจดําเนินการใหฝายบริหารระดับตางๆ 

ปฏิบัต ิ

ตําแหนง 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการบริหาร/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการ

ลงทุน 

กรรมการผูจัดการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

กรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบาย

วางแผน กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และอนุมัติแผนการดําเนินงาน

พิจารณาอนุมัติโครงสรางการบริหาร แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป 

วาจางหรือเลิกจาง รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ของผูบริหาร

พิจารณาอนุมัติมอบหมายหรือกําหนดอํานาจดําเนินการใหฝายบริหารระดับตางๆ 



 

(2.5) ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามแผน

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติไวหรือไม ฯลฯ

2.3.2. ผูบริหาร 

 

  

 

 

 

 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ

 (1) บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

 (2) บริหารและดําเนินธุรกิจ ภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พ

และหรือคําสั่งนายทะเบียน

  (3) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  (4) ดําเนินการใหมี

งบประมาณตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหรายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณ

ที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน 

  (5) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมถึงการบรรจุ แตงตั้

คาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ  ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ บริษัทกําหนด 

  (6) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ

การมอบอํานาจชวง   และ

มอบอํานาจ และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ

กําหนดไว  

  (7) เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

 

ลําดับ ชื่อ 

1 นายกรณ       ชินสวนานนท

2 นายสมศักดิ์  ไชยเดช

3 นายธวัช        จิตรไกรสร

4 นายธัญญะ    ซื่อวาจา

5 นางสาวเพชรรัตน วานิชยชาติ

6 นายชัยวัฒน เพ็งบุญ

35 

ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามแผน

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติไวหรือไม ฯลฯ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  

บริหารและดําเนินธุรกิจ ภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พ

และหรือคําสั่งนายทะเบียน 

ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหรายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณ

ที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน  

บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมถึงการบรรจุ แตงตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือ

คาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ  ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการ

หรือ บริษัทกําหนด  

มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะแทนไดโดย

การมอบอํานาจชวง   และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือ

หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ

เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

สกุล ตําแหนง

นายกรณ       ชินสวนานนท กรรมการผูจัดการ

นายสมศักดิ์  ไชยเดช 
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

สายงานปฎิบัติการ สายงานการเงินและการลงทุน

นายธวัช        จิตรไกรสร ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายธัญญะ    ซื่อวาจา ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นางสาวเพชรรัตน วานิชยชาติ ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

นายชัยวัฒน เพ็งบุญ ผูชวยกรรมการผูจัดการ  ฝาย 

ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามแผนงาน

บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติ

บริหารและดําเนินธุรกิจ ภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต และประกาศ

ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก

การจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหรายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณ

ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือ

คาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ  ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการ

หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะแทนไดโดย

หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือ

หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท

เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  

ตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

สายงานการเงินและการลงทุน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  ฝายการเงินและการบัญชี 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  ฝายกํากับการปฏิบัติงาน 

  ฝายพิจารณารับประกันภัย 

ฝาย Wealth Management 



 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหาร

 (1) รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมดูแลงานในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไปโดยถูกตองเรียบรอย 

อาทิเชน ติดตามหนี้สินของบริษัท ควบคุมดูแลงานดานการตอสูคดี หรือถูกยื่นอนุญาโตตุลาการ จัดทําหรือ 

ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา 

ในปญหาขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

 (2) จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทดําเนินไปตามนโยบายบริ

คณะกรรมการบริษัท 

 (3) ดําเนินการใหมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแล

ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทดําเนินไปตามขอกําหนดของสํานักงาน คปภ

ดํารงเงินกองทุนของบริษัท

 

2.4 คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทไดแตตั้ งคณะกรรมการชุดยอย ออกเปน 

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ

มีขอบเขตและอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํา

 

ลําดับ                   

1. นายนึกรัก         ใบเงิน

2. นายวิชัย           หาญสุทธิวารินทร

3. นางสาวชลธิชา    

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ

เปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

(2) สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

มาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต

คปภ. และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 

รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมดูแลงานในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไปโดยถูกตองเรียบรอย 

อาทิเชน ติดตามหนี้สินของบริษัท ควบคุมดูแลงานดานการตอสูคดี หรือถูกยื่นอนุญาโตตุลาการ จัดทําหรือ 

ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนตางๆกับหนวยงานราชการ รวมทั้งการใหคําปรึกษา หรือความเห็น

ในปญหาขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทดําเนินไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจาก

ดําเนินการใหมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแล

ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทดําเนินไปตามขอกําหนดของสํานักงาน คปภ

ดํารงเงินกองทุนของบริษัท 

 

บริษัทไดแตตั้ งคณะกรรมการชุดยอย ออกเปน 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดยอย  

มีขอบเขตและอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย  

                  รายช่ือ      ตําแหนง

นายนึกรัก         ใบเงิน ประธานคณะกรรมกา

นายวิชัย           หาญสุทธิวารินทร กรรมการตรวจสอบ

นางสาวชลธิชา    จิตราอาภรณ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ

เปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปน

รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที ่ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมดูแลงานในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไปโดยถูกตองเรียบรอย 

อาทิเชน ติดตามหนี้สินของบริษัท ควบคุมดูแลงานดานการตอสูคดี หรือถูกยื่นอนุญาโตตุลาการ จัดทําหรือ 

การจดทะเบียนตางๆกับหนวยงานราชการ รวมทั้งการใหคําปรึกษา หรือความเห็น

จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให

หารความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจาก

ดําเนินการใหมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแล

ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทดําเนินไปตามขอกําหนดของสํานักงาน คปภ. พื่อประโยชนในการ

คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดยอย  

ตําแหนง 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการ

เปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน

ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปน

ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ขอกําหนดของสํานักงาน 



 

(4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว

ประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(5) ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

กระทํา ดังตอไปนี ้

 (5.1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 (5.2) การทุจริต

 (5.3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต

บริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด

(5) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมตอ

คณะกรรมการบริษัท

 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีจํานวน 

 

ลําดับ 

1. นางสาวชลธิชา 

2. นายณัฐพัชร 

3. นายสมศักดิ์ 

4. นายกรณ 

5. นายธวัช 

6. นายธัญญะ              

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยตองครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ประกันภัย (Insurance Risk) 

(Operational Risk) ความเสี่ยงดานตลาด 

(2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท  
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พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวา

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจข

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานตอสํานักงาน คปภ

สดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมตอ

คณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีจํานวน 6  ทาน ประกอบดวย

รายช่ือ ตําแหนง

นางสาวชลธิชา  จิตราอาภรณ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณัฐพัชร  เจียรวงศ   กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ไชยเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชินสวนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง

จิตรไกรสร กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธัญญะ              ซื่อวาจา กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยตองครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

Insurance Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงดานเครดิต 

ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ

รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวม

ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่

สอบพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการ

หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานตอสํานักงาน คปภ. โดยไมชักชา 

สดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมตอ

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทาน ประกอบดวย 

ตําแหนง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ 

Liquidity Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

และความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)  

ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร



 

(3) จัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึง

ความ คืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลอง

กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธที่กําห

รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน

องคกรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

(5) สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบ

คณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน  มีจํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อให

เปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย  

(2) กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

คํานงึถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(3) กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดดําเนินการลงทุนตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัท  

(4) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอํานาจอนุมัติ 

อนุมัติของผูบริหาร)  

(5) กํากับดูแลสถานะของเงินกองทุนของบริษัท 

(6) สอบท

เปลี่ยนแปลงไป  

 

 

 

ลําดับ  

1. นายกรณ    

2. นางวัลยา    

3. นายสมศักดิ์    ไชยเดช
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จัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึง

คืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลอง

กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธที่กําห

รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน

องคกรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบ

คณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน  มีจํานวน 3  ทาน ประกอบดวย 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อให

เปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

งถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดดําเนินการลงทุนตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบ

พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอํานาจอนุมัติ 

กํากับดูแลสถานะของเงินกองทุนของบริษัท  

สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่

    รายช่ือ ตําแหนง

นายกรณ      ชินสวนานนท  ประธานคณะกรรมการลงทุน

นางวัลยา      ดําเนินชาญวนิชย กรรมการลงทุน

นายสมศักดิ์    ไชยเดช กรรมการลงทุน

จัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึง

คืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลอง 

กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธที่กําหนดตามความ เหมาะสม และ

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน

สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ 

พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อให

เปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดดําเนินการลงทุนตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบ

พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอํานาจอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกินอํานาจ

เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่

ตําแหนง 

ประธานคณะกรรมการลงทุน 

กรรมการลงทุน 

กรรมการลงทุน 



 

2.4.4 คณะกรรมการอื่นๆ 

คณะกรรมการบริหาร  มีจํานวน 

 

ลําดับ  

1. นางวัลยา    ดําเนินชาญวนิชย

2. นายวิชัย     

3. นายธนชัย    

4. นายกรณ     

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

(1) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ

ตอกลยุทธขององคกรและทิศ ทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง

สรางระบบการทํางานของบริษัท ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ  

(2) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่ไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการ

ดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

(3) คัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มี

ผูอํานวยการฝายขึ้นไป พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม 

(4) พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงินเพื่อดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจหรือเกิน

กวาวงเงินอนุมัติของ กรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอคณะกรรม

(5) พิจารณากลั่นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัท

สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6) มอบหมายเพื่อใหบุคคลหนึ่ ง  หรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทน

คณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

(7) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  

2.5 การสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีก

อิสระ และผูบริหาร ที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ตรงกับความตองการของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ และเกียรติประวัติที่ดี และใหความสําคัญใน

คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท และในการสรรหากรรมการ 

กรรมการอิสระ และผูบริหาร บริษัทไดดําเนินการอยางโปรงใส ซึ่งเปนไปตามหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
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คณะกรรมการอื่นๆ - คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหาร  มีจํานวน 4  ทาน ประกอบดวย 

       รายช่ือ              

นางวัลยา    ดําเนินชาญวนิชย   ประธานคณะกรรมการบริหาร

 หาญสุทธิวารินทร กรรมการบริหาร

   ธนชัยอารีย กรรมการบริหาร

นายกรณ     ชินสวนานนท กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ

ตอกลยุทธขององคกรและทิศ ทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง

สรางระบบการทํางานของบริษัท ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่ไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการ

ดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา  

คัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับ

พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม 

พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงินเพื่อดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจหรือเกิน

กวาวงเงินอนุมัติของ กรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

พิจารณากลั่นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัท

สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

มอบหมายเพื่อใหบุคคลหนึ่ ง  หรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทน

กรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได  

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนกรรมการ กรรมการ

อิสระ และผูบริหาร ที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ตรงกับความตองการของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ และเกียรติประวัติที่ดี และใหความสําคัญใน

คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท และในการสรรหากรรมการ 

กรรมการอิสระ และผูบริหาร บริษัทไดดําเนินการอยางโปรงใส ซึ่งเปนไปตามหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

             ตําแหนง 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ

ตอกลยุทธขององคกรและทิศ ทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง

สรางระบบการทํางานของบริษัท ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่ไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการ

คุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับ

พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม  

พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงินเพื่อดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจหรือเกิน

การบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

พิจารณากลั่นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัท

สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

มอบหมายเพื่อใหบุคคลหนึ่ ง  หรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทน

กรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน

าร และข้ันตอนในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนกรรมการ กรรมการ

อิสระ และผูบริหาร ที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ตรงกับความตองการของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ และเกียรติประวัติที่ดี และใหความสําคัญในการ

คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท และในการสรรหากรรมการ 

กรรมการอิสระ และผูบริหาร บริษัทไดดําเนินการอยางโปรงใส ซึ่งเปนไปตามหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี   



 

 

2.5.1 การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

2.5.1.1. 

การเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน โดยบริษัทไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะบุคคลที่สมควรจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการของบริษัท ให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง ทั้งนี้ บริษัท 

เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใหฝายพัฒนาบุคคลากร เพื่อดําเนินการสรรหา และเสนอในการประชุม

เลือกตั้งกรรมการ การลงมติจะใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัท ดังนี้

(1

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด

(2

หุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับล

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขา

(3

กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได

(4

ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

รวมไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต วาระของกรรมการจะเหลือนอ

แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

กรรมการที่ยังเหลืออยู 

(6

ยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใ

ที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล

คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง

คณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือน นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุ

40 
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. การสรรหากรรมการ 

การเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน โดยบริษัทไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะบุคคลที่สมควรจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการของบริษัท ให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง ทั้งนี้ บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองเห็นวามีความ

เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใหฝายพัฒนาบุคคลากร เพื่อดําเนินการสรรหา และเสนอในการประชุม

เลือกตั้งกรรมการ การลงมติจะใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัท ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และจะตองมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยตามอัตราสวนที่

กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด 

2) การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน

ซึ่งผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขา

3) ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง

กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได  

4) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก

ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวมไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และมีลักษณะไมตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการ

แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

6) ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง

ยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใ

ที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล

คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง

เดือน นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุ

การเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน โดยบริษัทไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะบุคคลที่สมควรจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการของบริษัท ให

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองเห็นวามีความ

เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใหฝายพัฒนาบุคคลากร เพื่อดําเนินการสรรหา และเสนอในการประชุม

 

และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

และจะตองมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยตามอัตราสวนที่

การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการลงคะแนนเสียงหนึ่ง

ซึ่งผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  

งมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 และ

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก

ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ

รวมไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

สมบัติ และมีลักษณะไมตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

เดือน บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการ

แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง

ยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนา

ที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล 

คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง

เดือน นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 



 

วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 

จะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วัน ติดตอกัน

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํา

ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท

นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูอ

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ

จํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

ประกันวินาศภัย หรือกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองห

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของ

กรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดว

เหลืออยู 

ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย และไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

ในชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตเปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

41 

วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 

วัน ติดตอกัน 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท

นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูอ

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายวาดวยการ

ประกันวินาศภัย หรือกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง 

กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของ

กรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3

โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต กําหนดวา กรรมการตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา

ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย และไมมี

 

(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย

(3) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

ในชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตเปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว

(4) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

3 วันกอนวันประชุมดวย โดย

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

นวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท

นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ 

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

หลักทรัพยหรือกฎหมายวาดวยการ

ประกันวินาศภัย หรือกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเขาเปน

กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของ

3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยัง

โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต กําหนดวา กรรมการตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา

ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย และไมมี

เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

ในชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตเปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว 

เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ



 

กระทําการแ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท เวนแต

กรณีของบริษัทที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือไดรับค

ชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา 

รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัย

และพฤติการณ

 

2.5.1.2 

ค

อิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการทั้งคณะ  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติ และจะตองไมมีลักษณะ

ตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่

การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป

ธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัทประกันภัยอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และ

จะตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

(1

บริษัทรวมหรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหนับรวมถึง

(2

บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย รวมทั้ง ไมเปนลูกจาง หรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือน

ประจําจากบริษัทประกันภัย บริษัทใ

ประกันภัย นอกจากนี้จะตองไมเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทประกันภัยบริษัทในเครือ บริษัท

รวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย

(3

การบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ประกันภัย 
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(5) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัทตามมาตรา 54 

(6) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

(7) เปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท เวนแต

กรณีของบริษัทที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อ

ชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา 

(8) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัย

และพฤติการณ 

2 การสรรหากรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี

เขารวมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการ

โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติ และจะตองไมมีลักษณะ

ตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติประกันชีวิต รวมถึงประกาศ

ระเบียบที่เกี่ยวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ

เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ 

ธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัทประกันภัยอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และ

1) ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ 

บริษัทรวมหรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เก่ียวของดวย 

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม 

บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย รวมทั้ง ไมเปนลูกจาง หรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือน

ประจําจากบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ประกันภัย นอกจากนี้จะตองไมเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทประกันภัยบริษัทในเครือ บริษัท

รวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย 

3) ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและ

การบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจ

เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

เปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท เวนแต

วามเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อ

ชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา 54 

มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัย

แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการ

โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติ และจะตองไมมีลักษณะ

และพระราชบัญญัติประกันชีวิต รวมถึงประกาศ 

และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ 

และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อ

ทั้งนี้  กรรมการอิสระจะตองไมมี

ธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัทประกันภัยอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และ

ของทุนชําระแลวของบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ 

 

ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม 

บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย รวมทั้ง ไมเปนลูกจาง หรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือน

นเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ประกันภัย นอกจากนี้จะตองไมเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทประกันภัยบริษัทในเครือ บริษัท

ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและ

การบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท



 

(4

บริษัทประกันภัย เมื่อมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

แตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน

กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยั

 

2.5.1.3 

หลักเกณการสรรหา 

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม

กระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให

เปนผูแตงตั้งกรรมการตอไป 

(1) 

คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท เ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความมั่นคง และยั่งยืน

(2) 

เปนกรรมการอิสระใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเปนอิสระอยางนอยตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่สํานักงาน คปภ. 

(3) 

ตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององคกร เชน หลักเกณฑการพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอ

ใหดํารงตําแหนงตอ หลักเกณฑการประกาศรับสมัครตําแหนงกรรมการ หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

ชื่อกรรมการ หลักเกณฑการใชบริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑการพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ 

หรือหลักเกณฑการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เปนตน  

 

วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา 

คณะกรรมการแลว ใหคณะกรรมการ

ดังตอไปนี้ประกอบ 

(1

ประโยชนกับบริษัทที่มีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู  เพื่อให

คณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบตามที่กําหนด โดยจัดทําเป

กรรมการมีความสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท

(2

ของ สํานักงาน คปภ. หรือไม 

(3

ตําแหนงอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริษัทที่
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4) ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถื

เมื่อมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

แตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน

กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยงัเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน

3 หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา 

หลักเกณการสรรหา  บริษัทไดพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหา

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม

กระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให

 

(1) บริษัทกําหนดโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงจํานวน

รรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการดานทักษะ 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท เ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความมั่นคง และยั่งยืน 

(2) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมา

เปนกรรมการอิสระใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเปนอิสระอยางนอยตองเปนไปตาม

. กําหนด 

(3) กําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารง

ตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององคกร เชน หลักเกณฑการพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอ

ใหดํารงตําแหนงตอ หลักเกณฑการประกาศรับสมัครตําแหนงกรรมการ หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

อกรรมการ หลักเกณฑการใชบริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑการพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ 

หรือหลักเกณฑการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เปนตน   

วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา เมื่อไดกําหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเปน

คณะกรรมการแลว ใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดกรองตามที่คณะกรรมการกําหนดและตามเงื่อนไข 

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน

ประโยชนกับบริษัทที่มีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู  เพื่อให

คประกอบตามที่กําหนด โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix 

กรรมการมีความสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2) ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นวามีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนด

 

3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริษัทที่

ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถือหุนรายใหญของ

เมื่อมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

แตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปน

งเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน   

บริษัทไดพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหา

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม

กระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให

บริษัทกําหนดโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงจํานวน

และความซับซอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการดานทักษะ 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท เพื่อ

โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมา

เปนกรรมการอิสระใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเปนอิสระอยางนอยตองเปนไปตาม

กําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารง

ตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององคกร เชน หลักเกณฑการพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอ

ใหดํารงตําแหนงตอ หลักเกณฑการประกาศรับสมัครตําแหนงกรรมการ หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

อกรรมการ หลักเกณฑการใชบริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑการพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ 

เมื่อไดกําหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเปน

บริษัท พิจารณาคัดกรองตามที่คณะกรรมการกําหนดและตามเงื่อนไข 

พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน

ประโยชนกับบริษัทที่มีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู  เพื่อให

Board Skill Matrix ซึ่งชวยทําใหการสรรหา

ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นวามีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนด

าร โดยหากเปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริษัทที่



 

กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไมควรเกิน 

จดทะเบียน เพื่อใหมั่นใจวาประสิทธิภาพการทํา

(4

เปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ สํานักงาน คปภ

ความจําเปนในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏวามีกรรมกา

เพื่อใหโครงสรางกรรมการของบริษัทเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

(5

เดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องนับจากวันที่

ตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรกไมเกิน 

พิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาวดวย

(6

คัดเลือกเรียงตามลําดับเสนอคณะกรรมการพิจารณา

(7

เพื่อจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือ

หุน 

 

2.5.1.4 

บริษัท 

และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน โดยดําเนินการคัดเลือก

ตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผูบริหารของบริษัท  ไดแก  กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รอง

กรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ  โดยผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หากเปนกรณี

ดังตอไปนี ้

(1) 

กําไร หรือองคกรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนสวนรว

(2) 

ตั้งขึ้นเพื่อการคา และไมขัดกับผลประโยชนของบริษัท แล

แกบริษัท 

(3) 

ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ ซึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของบริษัท ในสวนของการแตงตั้งผูบริหารของบริษัท ให

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งบุคคลที่ มีความรู
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กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไมควรเกิน 

วาประสิทธิภาพการทํางานจะไมลดลง 

4) กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระ ควรพิจารณาความเปนอิสระของบุคคลที่จะเสนอให

เปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ สํานักงาน คปภ. กําหนด และหลักเกณฑของบริษัทเอง ตลอดจนพิจารณา

ความจําเปนในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏวามีกรรมการอิสระปจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้  

เพื่อใหโครงสรางกรรมการของบริษัทเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

5) พิจารณาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ โดยหากเปนกรรมการอิสระ

เดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องนับจากวันที่

ตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรกไมเกิน 9 ป ในกรณีที่จะแตงตั้งใหกรรมการอิสระนั้นดํารงตําแหนงตอไปควร

พิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาวดวย 

6) จัดทํารายชื่อผูที่ไดพิจารณาคัดกรองแลว พรอมคุณสมบัติและเหตุผลในการ

ดับเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

7) ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว 

เพื่อจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือ

 การสรรหาผูบริหาร 

บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู

และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน โดยดําเนินการคัดเลือก

ตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ผูบริหารของบริษัท  ไดแก  กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รอง

กรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ  โดยผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หากเปนกรณี

1) บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคกรที่ไมแสวงหา

นที่ตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนสวนรวม 

(2) บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคการภายนอกที่

ตั้งขึ้นเพื่อการคา และไมขัดกับผลประโยชนของบริษัท และผูบริหารไมใชเวลาเกินความเหมาะสมจนเปนผลเสีย

(3) กรรมการผูจัดการตองไมดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไมจด

ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ ซึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของบริษัท ในสวนของการแตงตั้งผูบริหารของบริษัท ให

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งบุคคลที่ มีความรู

กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไมควรเกิน 5 บริษัท

กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระ ควรพิจารณาความเปนอิสระของบุคคลที่จะเสนอให

กําหนด และหลักเกณฑของบริษัทเอง ตลอดจนพิจารณา

รอิสระปจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้  

เพื่อใหโครงสรางกรรมการของบริษัทเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

พิจารณาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ โดยหากเปนกรรมการอิสระ

เดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องนับจากวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง

ป ในกรณีที่จะแตงตั้งใหกรรมการอิสระนั้นดํารงตําแหนงตอไปควร

จัดทํารายชื่อผูที่ไดพิจารณาคัดกรองแลว พรอมคุณสมบัติและเหตุผลในการ

ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว 

เพื่อจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือ

มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 

และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน โดยดําเนินการคัดเลือก

และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ

ผูบริหารของบริษัท  ไดแก  กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รอง

กรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ  โดยผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หากเปนกรณี

ริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคกรที่ไมแสวงหา

บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคการภายนอกที่

ะผูบริหารไมใชเวลาเกินความเหมาะสมจนเปนผลเสีย

กรรมการผูจัดการตองไมดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไมจด

คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ ซึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของบริษัท ในสวนของการแตงตั้งผูบริหารของบริษัท ให

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งบุคคลที่ มีความรู 



 

ความสามารถ และประสบการณ

เขาเปนผูบริหารของบริษัท  

 

2.6 นโนบายการจายคาตอบแทน 

บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 

สําหรับกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหารของบริษัท 

เหมาะสม  และความสอดคลองกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร  

โดยมุงเนนการใหคาตอบแทน และผลประโยชนที่อยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน  โดยบริษัทไดเล็งเห็นวาการที่บริษัทมีกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร ที่มี

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่เหมาะสม จะนําพาใหบริษัทประสบความสําเร็จ และ

เติบโตตอไปไดในอนาคต 

โดยคณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนสําหรั

และผูบริหารของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 

2.6.1 คาตอบแทนกรรมการ และกรรมการอิสระ

2.61.1 กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได

พิจารณาการจายคาตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยคํา

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยอัตราคาตอบแทนนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนใหกับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได

พิจารณาถึงคาตอบแทนแตละประเภท  แนวทาง และ

ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

ในการพิจารณาคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินของกรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระ เปนรายบุคคลในแตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิด

ตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูใน

ระดับที่เหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน

 

2.61.2 ผูบริหารของบริษัท 

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทนั้น บริษัทไดพิจารณาโดยคํานึงถึง

หนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร รวมทั้ง

ภาวะตลาดอยูเสมอ โดยอัตราคาตอบแทนผูบริหารนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมค

และในการพิจารณาจายคาตอบแทนแตละประเภท  แนวทาง และวิธีการจายคาตอบแทน จํานวนคาตอบแทน 

และผลประโยชนอื่นๆ  ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
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ความสามารถ และประสบการณ ในธุรกิจของบริษัท ที่มีความหลากหลาย และมีค

นโนบายการจายคาตอบแทน (Remuneration Policy) 

บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทน

สําหรับกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหารของบริษัท ไวอยางชัดเจนและโปรงใส ซึ่งไดพิจารณาถึงความ

เหมาะสม  และความสอดคลองกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร  

โดยมุงเนนการใหคาตอบแทน และผลประโยชนที่อยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

คียงกัน  โดยบริษัทไดเล็งเห็นวาการที่บริษัทมีกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร ที่มี

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่เหมาะสม จะนําพาใหบริษัทประสบความสําเร็จ และ

โดยคณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนสําหรั

และผูบริหารของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาตอบแทนกรรมการ และกรรมการอิสระ 

กรรมการ และกรรมการอิสระ  

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได

พิจารณาการจายคาตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และการปฎิบัติงานของ

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยอัตราคาตอบแทนนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนใหกับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได

พิจารณาถึงคาตอบแทนแตละประเภท  แนวทาง และวิธีการจายคาตอบแทน  จํานวนคาตอบแทน และ

ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

ในการพิจารณาคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินของกรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระ เปนรายบุคคลในแตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิด

ตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูใน

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว

ผูบริหารของบริษัท  

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทนั้น บริษัทไดพิจารณาโดยคํานึงถึง

หนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร รวมทั้ง

ภาวะตลาดอยูเสมอ โดยอัตราคาตอบแทนผูบริหารนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมค

และในการพิจารณาจายคาตอบแทนแตละประเภท  แนวทาง และวิธีการจายคาตอบแทน จํานวนคาตอบแทน 

และผลประโยชนอื่นๆ  ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัต ิ

ในธุรกิจของบริษัท ที่มีความหลากหลาย และมีความรูความสามารถเฉพาะดาน

ไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทน

ไวอยางชัดเจนและโปรงใส ซึ่งไดพิจารณาถึงความ

เหมาะสม  และความสอดคลองกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร  

โดยมุงเนนการใหคาตอบแทน และผลประโยชนที่อยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

คียงกัน  โดยบริษัทไดเล็งเห็นวาการที่บริษัทมีกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร ที่มี

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่เหมาะสม จะนําพาใหบริษัทประสบความสําเร็จ และ

โดยคณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการอิสระ 

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได

นึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และการปฎิบัติงานของ

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยอัตราคาตอบแทนนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนใหกับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได

วิธีการจายคาตอบแทน  จํานวนคาตอบแทน และ

ในการพิจารณาคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินของกรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระ เปนรายบุคคลในแตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความ

ตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูใน

และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว 

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทนั้น บริษัทไดพิจารณาโดยคํานึงถึง

หนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร รวมทั้ง

ภาวะตลาดอยูเสมอ โดยอัตราคาตอบแทนผูบริหารนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

และในการพิจารณาจายคาตอบแทนแตละประเภท  แนวทาง และวิธีการจายคาตอบแทน จํานวนคาตอบแทน 



 

ในการพิจารณาคาตอบแทนทั้งที่ เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินของผูบริหาร เปน

รายบุคคลในแตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของผูบริหาร 

ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูในระดับที่เหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาผูบริหารที่

 

2.6.2 ประเภทคาตอบแทน

(1) คาเบี้ยประชุม บริษัทไดกําหนดคาเบี้ยประชุ

สะทอนการทํางานของกรรมการ และเพ่ือจูงใจใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ การแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม และ

การเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ 

(2) คาตอบแทนประจําเดือน บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนประจําเดือน เพื่อสะทอนถึงหนาที่

และความรับผิดชอบของผูบริหารในการปฎิบัติหนาที่บริหารจัดการบริษัทในฐานะที่เปนฝายบริหารของบริษัท 

 

2.6.3 วิธีการจายคาตอบแทน

(1) คาเบี้ยประชุม บริษัทกําหนดการจายคาเบี้ยประชุมใหกับกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปนกรรมการอิสระ  ซึ่งจะไดรับคาเบี้ยประชุมตอครั้ง เมื่อมี

การเขารวมประชุม 

(2) คาตอบแทนประจําเดือน บริษัทกําหนดการจายคาตอบแทนประจําเดื

กรรมการที่เปนผูบริหาร และผูบริหาร ในฐานะที่เปนผูบริหารกิจการและเปนฝายบริหารของบริษัท
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ในการพิจารณาคาตอบแทนทั้งที่ เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินของผูบริหาร เปน

ตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของผูบริหาร 

ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูในระดับที่เหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาผูบริหารทีม่ีคุณภาพไว

ประเภทคาตอบแทน  

คาเบี้ยประชุม บริษัทไดกําหนดคาเบี้ยประชุมที่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ 

สะทอนการทํางานของกรรมการ และเพ่ือจูงใจใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ การแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม และ

การเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ  

าตอบแทนประจําเดือน บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนประจําเดือน เพื่อสะทอนถึงหนาที่

และความรับผิดชอบของผูบริหารในการปฎิบัติหนาที่บริหารจัดการบริษัทในฐานะที่เปนฝายบริหารของบริษัท 

วิธีการจายคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุม บริษัทกําหนดการจายคาเบี้ยประชุมใหกับกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปนกรรมการอิสระ  ซึ่งจะไดรับคาเบี้ยประชุมตอครั้ง เมื่อมี

คาตอบแทนประจําเดือน บริษัทกําหนดการจายคาตอบแทนประจําเดื

กรรมการที่เปนผูบริหาร และผูบริหาร ในฐานะที่เปนผูบริหารกิจการและเปนฝายบริหารของบริษัท

ในการพิจารณาคาตอบแทนทั้งที่ เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินของผูบริหาร เปน

ตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของผูบริหาร 

ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูในระดับที่เหมาะสมกับ

มีคุณภาพไว  

มที่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพื่อ

สะทอนการทํางานของกรรมการ และเพ่ือจูงใจใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ การแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม และ

าตอบแทนประจําเดือน บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนประจําเดือน เพื่อสะทอนถึงหนาที่

และความรับผิดชอบของผูบริหารในการปฎิบัติหนาที่บริหารจัดการบริษัทในฐานะที่เปนฝายบริหารของบริษัท  

คาเบี้ยประชุม บริษัทกําหนดการจายคาเบี้ยประชุมใหกับกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปนกรรมการอิสระ  ซึ่งจะไดรับคาเบี้ยประชุมตอครั้ง เมื่อมี

คาตอบแทนประจําเดือน บริษัทกําหนดการจายคาตอบแทนประจําเดือน สําหรับ

กรรมการที่เปนผูบริหาร และผูบริหาร ในฐานะที่เปนผูบริหารกิจการและเปนฝายบริหารของบริษัท 



 

3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร 

หนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)

 

3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร 

3.1.1 นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามประกาศ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และใหฝาย

บริหาร    ความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฏิบัติตาม

แนวทางที่กําหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมก

เสี่ยงไดถูกกําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวา การบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด สอดคลองกับกลยุทธของ

องคกร และม่ันใจไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององคกรไดอยางครบถวน

ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทที่สําคัญๆ ไดแก

 

(1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

ปจจัยตางๆ จากภายนอกอาจสงผลกระทบแกลูกคาทําใหรายไดหลักของบริษัท อาทิ 

เชน เบี้ยประกันภัยปแรกและเบี้ยประกันภัยปตอ

ไมชําระเบี้ยประกันภัยปตอเพื่อเปนการปองกันและแกไขทางบริษัท 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯ ไดมีการนําสถิติตาง ๆ ที่มีอยูมาใชเพื่

มุงเนนเจาะตลาดที่ยังมีผลกําไร มีแนวโนมการเจริญเติบโตดี พัฒนาและนําผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดในทุกเพศ และทุกวัย นอกเหนือจากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลายไวคอยบริการแลว 

บริษัทยังไดมีการแจงใหลูกคาได

ยกเลิกกรมธรรมหรือการปลอยใหกรมธรรมขาดผลบังคับ นอกจากนี้บริษัทยังใหคําแนะนําที่เหมาะสมทั้งในการ

เลือกซ้ือแบบประกันและการแกไขปญหาตางๆ อีกดวย

 

(2) ปจจัยดานการลงทุนและตนทุนการดําเนินธุรกิจ

จากลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตที่ผลกําไรสวนใหญจะมาจากการนําเบี้ยประกันภัยที่

บริษัทไดมานั้นไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหสูงกวาภาระผูกพันตอผู

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันจะสงผลกระทบตออัตราดอกเบี้

แลกเปลี่ยนแลวยอมสงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทดวยเชนกัน
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การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management: ERM)

นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามประกาศ

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และใหฝาย

บริหาร    ความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฏิบัติตาม

แนวทางที่กําหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริหารความ

เสี่ยงไดถูกกําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวา การบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด สอดคลองกับกลยุทธของ

นใจไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององคกรไดอยางครบถวน

ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทที่สําคัญๆ ไดแก

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic) 

ปจจัยตางๆ จากภายนอกอาจสงผลกระทบแกลูกคาทําใหรายไดหลักของบริษัท อาทิ 

เบี้ยประกันภัยปแรกและเบี้ยประกันภัยปตอ ทําใหลูกคาหรือผูเอาประกันภัยตัดสินใจไมซื้อประกันภัยรวมถึง

ไมชําระเบี้ยประกันภัยปตอเพื่อเปนการปองกันและแกไขทางบริษัท  

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ ไดมีการนําสถิติตาง ๆ ที่มีอยูมาใชเพื่อในการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อ

มุงเนนเจาะตลาดที่ยังมีผลกําไร มีแนวโนมการเจริญเติบโตดี พัฒนาและนําผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดในทุกเพศ และทุกวัย นอกเหนือจากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลายไวคอยบริการแลว 

บริษัทยังไดมีการแจงใหลูกคาไดรับทราบและเขาใจถึงผลของการมีหรือถือกรมธรรมตอไปและผลเสียของการ

ยกเลิกกรมธรรมหรือการปลอยใหกรมธรรมขาดผลบังคับ นอกจากนี้บริษัทยังใหคําแนะนําที่เหมาะสมทั้งในการ

เลือกซ้ือแบบประกันและการแกไขปญหาตางๆ อีกดวย 

 

ปจจัยดานการลงทุนและตนทุนการดําเนินธุรกิจ (Investment and Capital)

จากลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตที่ผลกําไรสวนใหญจะมาจากการนําเบี้ยประกันภัยที่

บริษัทไดมานั้นไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหสูงกวาภาระผูกพันตอผูเอาประกันภัยในอนาคต ดังนั้น เมื่อเกิด

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันจะสงผลกระทบตออัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้หรือตราสารทุน รวมถึงอัตรา

แลกเปลี่ยนแลวยอมสงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทดวยเชนกัน ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 

 

) และการบริหารสินทรัพยและ

RM)  

นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท  

บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และใหฝาย

บริหาร    ความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฏิบัติตาม

ารบริษัทฯ ทราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริหารความ

เสี่ยงไดถูกกําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวา การบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด สอดคลองกับกลยุทธของ

นใจไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององคกรไดอยางครบถวน 

ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทที่สําคัญๆ ไดแก 

ปจจัยตางๆ จากภายนอกอาจสงผลกระทบแกลูกคาทําใหรายไดหลักของบริษัท อาทิ 

ทําใหลูกคาหรือผูเอาประกันภัยตัดสินใจไมซื้อประกันภัยรวมถึง

อในการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อ

มุงเนนเจาะตลาดที่ยังมีผลกําไร มีแนวโนมการเจริญเติบโตดี พัฒนาและนําผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดในทุกเพศ และทุกวัย นอกเหนือจากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลายไวคอยบริการแลว 

รับทราบและเขาใจถึงผลของการมีหรือถือกรมธรรมตอไปและผลเสียของการ

ยกเลิกกรมธรรมหรือการปลอยใหกรมธรรมขาดผลบังคับ นอกจากนี้บริษัทยังใหคําแนะนําที่เหมาะสมทั้งในการ

(Investment and Capital) 

จากลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตที่ผลกําไรสวนใหญจะมาจากการนําเบี้ยประกันภัยที่

ประกันภัยในอนาคต ดังนั้น เมื่อเกิด

ย ราคาตราสารหนี้หรือตราสารทุน รวมถึงอัตรา

ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาว  



 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯ ไดมีแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

พิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบ

หลักทรัพยเก็งกําไร และจะเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่แนนอนสม่ําเสมอ

การลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลัก

ความผันผวนของผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละประเภท 

นอกจากนี้เพื่อเปนการปองกันการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่มีการตั้งคาเผื่อความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไวในระดับหนึ่ง รวมถึงใ

บริษัทยังคํานึงถึงตนทุนการดําเนินงาน จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงเงินกองทุนของบริษัทและภาระ

ผูกพันที่บริษัทจะตองมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อปองกันไมใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางกระแสเงินสด

รับ (Cash In-Flow) และกระแสเงินสดจาย 

 

(3) ปจจัยดานบุคลากรและกระบวนการทํางาน

Business Process) 

ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณใน

สายงาน ซึ่งเปนปจจัยหลักที่เกื้อหนุนตอความมีประสิทธิภาพของบริการและผลิตภัณฑของบริษัท

การขาดพนักงานที่มีความชํานาญและประสบการณอาจทําใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันลดลง หรืออาจ

กอใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินธุรกิจได เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง บ

เชิงปองกันและแกไขตางๆ อาทิ เชน มีการทุมเทพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพื่อสรางกําลังคนทดแทน เสริมสรางขวัญกําลังใจ สรางบรรยากาศใหเหมาะแกการทํางาน พิจารณาผลตอบแทน

ใหเหมาะสมและเปนธรรมในระดับที่

ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยดานบุคคลากรเชนกัน จากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่

คอนขางสูง ทําใหบริษัทจําเปนตองมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถ

ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอบริษัท 

 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง อาทิเชน

ปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนิน

ดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการทํางานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีการ

จัดทําแผนงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ โด

เศรษฐกจิในขณะนั้น นอกจากนี้งานดานปฎิบัติการตางๆ ยังไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหารเปนตน
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แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ ไดมีแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

พิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบ  และมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงประเภท

หลักทรัพยเก็งกําไร และจะเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่แนนอนสม่ําเสมอ

การลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพยหลายๆ ประเภท เพื่อสรางความสมดุลและลด

ความผันผวนของผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละประเภท  

นอกจากนี้เพื่อเปนการปองกันการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่มีการตั้งคาเผื่อความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไวในระดับหนึ่ง รวมถึงใ

บริษัทยังคํานึงถึงตนทุนการดําเนินงาน จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงเงินกองทุนของบริษัทและภาระ

ผูกพันที่บริษัทจะตองมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อปองกันไมใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางกระแสเงินสด

และกระแสเงินสดจาย (Cash Out-Flow) ที่เกิดขึ้นในอนาคต

 

ปจจัยดานบุคลากรและกระบวนการทํางาน (Human Resource and 

ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณใน

ซึ่งเปนปจจัยหลักที่เกื้อหนุนตอความมีประสิทธิภาพของบริการและผลิตภัณฑของบริษัท

การขาดพนักงานที่มีความชํานาญและประสบการณอาจทําใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันลดลง หรืออาจ

กอใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินธุรกิจได เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง บริษัทจึงไดมีแนวทางการดําเนินการใน

เชิงปองกันและแกไขตางๆ อาทิ เชน มีการทุมเทพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพื่อสรางกําลังคนทดแทน เสริมสรางขวัญกําลังใจ สรางบรรยากาศใหเหมาะแกการทํางาน พิจารณาผลตอบแทน

ใหเหมาะสมและเปนธรรมในระดับที่สามารถเปรียบเทียบไดกับบริษัทอื่นในธุรกิจ ปจจัยดานกระบวนการทํางาน

ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยดานบุคคลากรเชนกัน จากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่

คอนขางสูง ทําใหบริษัทจําเปนตองมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถ

ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอบริษัท 

 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง อาทิเชน

ปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการ

ดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการทํางานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีการ

จัดทําแผนงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ โดยแผนดังกลาวจะไดรับการปรับปรุง

จในขณะนั้น นอกจากนี้งานดานปฎิบัติการตางๆ ยังไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหารเปนตน

บริษัทฯ ไดมีแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการ

และมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงประเภท

หลักทรัพยเก็งกําไร และจะเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่แนนอนสม่ําเสมอ รวมถึงมี

ทรัพยหลายๆ ประเภท เพื่อสรางความสมดุลและลด

นอกจากนี้เพื่อเปนการปองกันการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่มีการตั้งคาเผื่อความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไวในระดับหนึ่ง รวมถึงในการออกผลิตภัณฑ 

บริษัทยังคํานึงถึงตนทุนการดําเนินงาน จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงเงินกองทุนของบริษัทและภาระ

ผูกพันที่บริษัทจะตองมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อปองกันไมใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางกระแสเงินสด

ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

(Human Resource and 

ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณใน

ซึ่งเปนปจจัยหลักที่เกื้อหนุนตอความมีประสิทธิภาพของบริการและผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้น ปญหา

การขาดพนักงานที่มีความชํานาญและประสบการณอาจทําใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันลดลง หรืออาจ

ริษัทจึงไดมีแนวทางการดําเนินการใน

เชิงปองกันและแกไขตางๆ อาทิ เชน มีการทุมเทพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพื่อสรางกําลังคนทดแทน เสริมสรางขวัญกําลังใจ สรางบรรยากาศใหเหมาะแกการทํางาน พิจารณาผลตอบแทน

สามารถเปรียบเทียบไดกับบริษัทอื่นในธุรกิจ ปจจัยดานกระบวนการทํางาน

ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยดานบุคคลากรเชนกัน จากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่

คอนขางสูง ทําใหบริษัทจําเปนตองมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถสราง

ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอบริษัท  

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง อาทิเชน  มีการจัดทําคูมือ

งานไดอยางถูกตอง มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการ

ดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการทํางานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีการ

ยแผนดังกลาวจะไดรับการปรับปรุงไปตามสถานการณและสภาพ

จในขณะนั้น นอกจากนี้งานดานปฎิบัติการตางๆ ยังไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหารเปนตน 



 

 (4) 

Technology) 

บริษัทฯ 

มีความสําคัญตอ  การดําเนินธุรกิจ รวมถึงเปนความลับไมสามารถเปดเผยออกไปสูภายนอกได ดังนั้น เพื่อเปน

การปองกัน     ความเสี่ยงที่มีในหลายๆ รูปแบบ เชน การลักลอบสําเนาขอมูล หรือการทําลายข

ของอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดเก็บขอมูล เชน ระบบการสํารองขอมูล หรือจาก

เหตุการณภายนอก เชน การลักลอบเขาถึงระบบขอมูล 

ผิดกฏหมาย  

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของระบบขอมูล

สารสนเทศ อาทิ เชน กําหนดใหมีนโยบายการปองกันระบบขอมูลสารสนเทศ โดยผูใชงานระบบทุกคนจะมีการ

ลงทะเบียนและ กําหนดสิทธิ์เขาถึงขอมูล จัดใหมีระบบปองกันไวรัส จัดใหมีระบบ

ขอมูลจาก 

ภายนอก และมีการกําหนดสิทธิ์ ในการดาวนโหลด 

อนิเตอรเน็ทใหแกพนักงาน จัดให

 

(5) การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

แผนรองรับความตอเนื่องทางธุรกิจเปนแผนงานเพื่อใชในการตอบสนองและ

ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย

อัคคีภัย พายุ แผนดินไหว การประทวง และจราจล เปนตน

ตองหยุดชะงักหรือไมตอเนื่อง 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง 

และใหมีการทดสอบเปนประจําอยางนอยปละครั้ง เพื่อใชในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะหยุดชะ

นอกเหนือความคาดหมาย อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทวาบริษัทยังสามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก และจะกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติภายในระยะท่ีเหมาะสม

 

(6) การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง ถือเปนอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนานาชาติตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

โดยประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอ

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

พ.ศ. 2559 ที่ใชบังคับกับการนี้ ดังนั้น เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจในดานการบริ

โปรงใสและสอดคลองกับกฎหมาย 
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 ปจจัยดานความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศ 

บริษัทฯ มีขอมูลของลูกคาและคูคาเปนจํานวนมากและขอมูลบางอยางถือเปนขอมูลที่

มีความสําคัญตอ  การดําเนินธุรกิจ รวมถึงเปนความลับไมสามารถเปดเผยออกไปสูภายนอกได ดังนั้น เพื่อเปน

การปองกัน     ความเสี่ยงที่มีในหลายๆ รูปแบบ เชน การลักลอบสําเนาขอมูล หรือการทําลายข

ของอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดเก็บขอมูล เชน ระบบการสํารองขอมูล หรือจาก

เชน การลักลอบเขาถึงระบบขอมูล (Hacker) เพื่อทําลายหรือนําขอมูลของบริษัทไปใชอยาง

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของระบบขอมูล

สารสนเทศ อาทิ เชน กําหนดใหมีนโยบายการปองกันระบบขอมูลสารสนเทศ โดยผูใชงานระบบทุกคนจะมีการ

ลงทะเบียนและ กําหนดสิทธิ์เขาถึงขอมูล จัดใหมีระบบปองกันไวรัส จัดใหมีระบบ

ภายนอก และมีการกําหนดสิทธิ์ ในการดาวนโหลด 

นเตอรเน็ทใหแกพนักงาน จัดใหมีระบบสํารองขอมูล อาทิ การสํารองขอมูลใสเทป 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: 

แผนรองรับความตอเนื่องทางธุรกิจเปนแผนงานเพื่อใชในการตอบสนองและ

ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย

อัคคีภัย พายุ แผนดินไหว การประทวง และจราจล เปนตน ซึ่งภัยดังกลาวอาจสงผลใหการ

งักหรือไมตอเนื่อง  

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP

และใหมีการทดสอบเปนประจําอยางนอยปละครั้ง เพื่อใชในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะหยุดชะ

นอกเหนือความคาดหมาย อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทวาบริษัทยังสามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก และจะกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติภายในระยะท่ีเหมาะสม

 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง ถือเปนอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนานาชาติตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

ชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

ที่ใชบังคับกับการนี้ ดังนั้น เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจในดานการบริ

โปรงใสและสอดคลองกับกฎหมาย  

ปจจัยดานความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศ (Information and 

มีขอมูลของลูกคาและคูคาเปนจํานวนมากและขอมูลบางอยางถือเปนขอมูลที่

มีความสําคัญตอ  การดําเนินธุรกิจ รวมถึงเปนความลับไมสามารถเปดเผยออกไปสูภายนอกได ดังนั้น เพื่อเปน

การปองกัน     ความเสี่ยงที่มีในหลายๆ รูปแบบ เชน การลักลอบสําเนาขอมูล หรือการทําลายขอมูล ขอบกพรอง

ของอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดเก็บขอมูล เชน ระบบการสํารองขอมูล หรือจาก

เพื่อทําลายหรือนําขอมูลของบริษัทไปใชอยาง

บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของระบบขอมูล

สารสนเทศ อาทิ เชน กําหนดใหมีนโยบายการปองกันระบบขอมูลสารสนเทศ โดยผูใชงานระบบทุกคนจะมีการ

ลงทะเบียนและ กําหนดสิทธิ์เขาถึงขอมูล จัดใหมีระบบปองกันไวรัส จัดใหมีระบบ Firewall ที่ใชปองกันการเจาะ

ภายนอก และมีการกําหนดสิทธิ์ ในการดาวนโหลด (Download) ขอมูลจาก

มีระบบสํารองขอมูล อาทิ การสํารองขอมูลใสเทป (Backup to Tape) เปนตน 

Business Continuity Management: BCM) 

แผนรองรับความตอเนื่องทางธุรกิจเปนแผนงานเพื่อใชในการตอบสนองและ

ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย อาทิ 

ซึ่งภัยดังกลาวอาจสงผลใหการดําเนินงานของบริษัท

Business Continuity Plan: BCP) 

และใหมีการทดสอบเปนประจําอยางนอยปละครั้ง เพื่อใชในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจที่

นอกเหนือความคาดหมาย อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทวาบริษัทยังสามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก และจะกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติภายในระยะท่ีเหมาะสม 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง ถือเปนอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนานาชาติตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

2542 และพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

ที่ใชบังคับกับการนี้ ดังนั้น เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจในดานการบริการที่มีความ



 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯ จึงไดดําเนินการจัดทํานโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัท ซึ่ง

สอดคลองกับกฎหมายดังกลาว มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัททุกป

เพื่อใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เปนปจจุบัน อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรของบริษัท 

มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทสามารถทํางานไดถูกตองตาม

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ในประเด็นดังตอไปนี้

(1

(2

(3

(4

ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม

กฎหมายและเปนการปองกนัไมใหผูที่กระทําผิดหรือผูที่มีวัตถุประสงคในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย  และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง มาใชบริษัทเปนชองทางในการกระทํา

ความผิด โดยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในขอนี้เปนอยางยิ่งและกําหนดใหบุคลากรทุกคนตอ

เครงครัดและสม่ําเสมอ 

 

3.2 การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน 

กระบวนการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เปนกระบวนการบริหารจัดการโครงสรางของสินทรัพยและ

หนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งภาระผูกพันตางๆ 

องคกรยอมรับได ซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงตลาดที่มาจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการลงทุนมีหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารสภาพคลอง และแนวทาง

การจัดการโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีสภาพคลอง ระยะเวลา ตนทุนการเงิน และผลตอบแทนที่แตกตางกัน

เพื่อใหไดผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

(1) พิจารณาความสอดคลองกันดานระยะเวลาของสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อรองรับการ

ชําระภาระหนี้สินในแตละชวงระยะเวลา

ชวงเวลา (Time bucket) 

(2) พิจารณาคุณลักษณะของสินทรัพยใหมีคุณภาพและสภาพคลองที่เหมาะสมกับสภาพ

ตลาด เพื่อควบคุมคุณภาพโดยรวมของสินทรัพยเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาสินทรัพย
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แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯ จึงไดดําเนินการจัดทํานโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัท ซึ่ง

สอดคลองกับกฎหมายดังกลาว มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัททุกป

ใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เปนปจจุบัน อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรของบริษัท 

มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทสามารถทํางานไดถูกตองตาม

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ในประเด็นดังตอไปนี ้

1 )  การรู จั กตั วตนลูกค าและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริ ง เกี่ยวกับ

ลูกคา (KYC/CDD) 

2) การประเมินระดับความเสี่ยงของลูกคาเก่ียวกับการฟอกเงิน 

3) การรายงานธุรกรรมทรัพยสิน ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุกับควรสงสัย

และธุรกรรมที่ไมสามารถตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไปยัง

หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแล 

4) มีระบบงานควบคุมดูแลที่ดีเกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

กฎหมาย 

ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม

นไมใหผูที่กระทําผิดหรือผูที่มีวัตถุประสงคในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง มาใชบริษัทเปนชองทางในการกระทํา

โดยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในขอนี้เปนอยางยิ่งและกําหนดใหบุคลากรทุกคนตอ

การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)

กระบวนการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เปนกระบวนการบริหารจัดการโครงสรางของสินทรัพยและ

หนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งภาระผูกพันตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่อยูในระดับที่

องคกรยอมรับได ซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงตลาดที่มาจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการลงทุนมีหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารสภาพคลอง และแนวทาง

รัพยและหนี้สินที่มีสภาพคลอง ระยะเวลา ตนทุนการเงิน และผลตอบแทนที่แตกตางกัน

เพื่อใหไดผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนี้ 

พิจารณาความสอดคลองกันดานระยะเวลาของสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อรองรับการ

ชําระภาระหนี้สินในแตละชวงระยะเวลา เพื่อควบคุมมิใหมีสวนตางของสินทรัพยและหนี้

พิจารณาคุณลักษณะของสินทรัพยใหมีคุณภาพและสภาพคลองที่เหมาะสมกับสภาพ

เพื่อควบคุมคุณภาพโดยรวมของสินทรัพยเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาสินทรัพย

บริษัทฯ จึงไดดําเนินการจัดทํานโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัท ซึ่ง

สอดคลองกับกฎหมายดังกลาว มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัททุกป

ใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เปนปจจุบัน อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรของบริษัท 

มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทสามารถทํางานไดถูกตองตาม

การรู จั กตั วตนลูกค าและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริ ง เกี่ยวกับ

การประเมินระดับความเสี่ยงของลูกคาเก่ียวกับการฟอกเงิน (AML Risk Level)  

การรายงานธุรกรรมทรัพยสิน ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุกับควรสงสัย

อบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไปยัง

มีระบบงานควบคุมดูแลที่ดีเกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม

นไมใหผูที่กระทําผิดหรือผูที่มีวัตถุประสงคในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง มาใชบริษัทเปนชองทางในการกระทํา

โดยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในขอนี้เปนอยางยิ่งและกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตามโดย

(Asset Liability Management: ALM)  

กระบวนการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เปนกระบวนการบริหารจัดการโครงสรางของสินทรัพยและ

เพื่อใหไดผลตอบแทนที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่อยูในระดับที่

องคกรยอมรับได ซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงตลาดที่มาจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการลงทุนมีหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารสภาพคลอง และแนวทาง

รัพยและหนี้สินที่มีสภาพคลอง ระยะเวลา ตนทุนการเงิน และผลตอบแทนที่แตกตางกัน

พิจารณาความสอดคลองกันดานระยะเวลาของสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อรองรับการ

สินทรัพยและหนี้สินเกินกวาที่ควรในแตละ

พิจารณาคุณลักษณะของสินทรัพยใหมีคุณภาพและสภาพคลองที่เหมาะสมกับสภาพ

เพื่อควบคุมคุณภาพโดยรวมของสินทรัพยเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาสินทรัพย 



 

(3) 

(Fixed/Floated) และภาระผูกพัน รวมทั้งพิจารณาผลกระทบกรณีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยและราคาตลาด

ที่มีตอมูลคาของทั้งสินทรัพย และหนี้สิน

(4) 

กําหนดแนวทางการจัดการกับ 

(5) พิจารณาผลกระทบตอเงินกองทุนจากการเปลี่

หนี้สินรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมท่ีมีตอมูลคาของทั้งสินทรัพย และหนี้สิน

คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 

ประกอบการควบคุมและการตัดสินใจ เชน ขอมูลกระแสเงินสด 

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายงานการกระจุกตัวของสินทรัพย และหนี้สิน และรายงานการค

เพดานความเสี่ยงตางๆ เปนตน

 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่องโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุก

ตัวของภัย  

 

4.1 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บปวย อัตราความ

คงอยู หรืออัตราคาใชจาย ที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากสมมติฐานที่ไดประมาณการไว ทําใหเกิดผลกระทบทางลบกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการ

ผลิตภัณฑประกันชีวิต โดยบริษัทฯมีคณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมีหนาที่ในการสรางแนวคิดและพัฒนาสินคา

ใหเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินงานภายใตกรอบนโยบาย

ความเสี่ยงของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกําหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันที่เปนมาตรฐานตามแบบประกัน

อายุและเพศไวอยางชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุมเปาหมายที่ตองการทําประกันชีวิต โดยพิจารณาจากปจจัย

ตางๆ ไดแก อัตรามรณะ ความคงอยูของกรมธรรม หรือความสามาร

ดวยเชนกัน และเมื่อรับประกันภัยแลว บริษัทฯยังไดดําเนินการประเมินความเพียงพอของสํารองประกันภัยและ

กองทุนตามระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เพียงพอและสูงกวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ

จะสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจจะเกิดขึ้นในอนาคตได

บริษัทฯมีการทบทวนขอสมมติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาขอสมมติที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและ

การทดสอบความพอเพียงของหนี้สินและการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทฯเปนปจจุบัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลัก

ดานการรับประกันภัยของบริษัทฯ ประกอ

 

 

51 

(3) พิจารณาลักษณะของผลตอบแทนของสินทรัพย

และภาระผูกพัน รวมทั้งพิจารณาผลกระทบกรณีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยและราคาตลาด

ที่มีตอมูลคาของทั้งสินทรัพย และหนี้สิน 

(4) พิจารณาผลกระทบของแผนการนําผลิตภัณฑใหมเขามาในโครงสรางหนี้สิน เพื่อ

รกับ mismatch ทั้งเรื่องระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย 

พิจารณาผลกระทบตอเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสินทรัพยและ

หนี้สินรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมท่ีมีตอมูลคาของทั้งสินทรัพย และหนี้สิน

คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีฝายลงทุนเปนผูจัดทําขอมูล

ประกอบการควบคุมและการตัดสินใจ เชน ขอมูลกระแสเงินสด Maturity Gap 

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายงานการกระจุกตัวของสินทรัพย และหนี้สิน และรายงานการค

เพดานความเสี่ยงตางๆ เปนตน  

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่องโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุก

ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย 

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บปวย อัตราความ

คงอยู หรืออัตราคาใชจาย ที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากสมมติฐานที่ไดประมาณการไว ทําใหเกิดผลกระทบทางลบกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานการรับประกันภัยของบริษัทฯ เริ่มจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑประกันชีวิต โดยบริษัทฯมีคณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมีหนาที่ในการสรางแนวคิดและพัฒนาสินคา

ใหเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินงานภายใตกรอบนโยบาย

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกําหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันที่เปนมาตรฐานตามแบบประกัน

อายุและเพศไวอยางชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุมเปาหมายที่ตองการทําประกันชีวิต โดยพิจารณาจากปจจัย

ตางๆ ไดแก อัตรามรณะ ความคงอยูของกรมธรรม หรือความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของผูเอาประกัน

ดวยเชนกัน และเมื่อรับประกันภัยแลว บริษัทฯยังไดดําเนินการประเมินความเพียงพอของสํารองประกันภัยและ

กองทุนตามระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เพียงพอและสูงกวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ

มเสี่ยงที่อาจจจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

บริษัทฯมีการทบทวนขอสมมติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาขอสมมติที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและ

การทดสอบความพอเพียงของหนี้สินและการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทฯเปนปจจุบัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลัก

ดานการรับประกันภัยของบริษัทฯ ประกอบดวย 

องสินทรัพยและตนทุนของหนี้สิน 

และภาระผูกพัน รวมทั้งพิจารณาผลกระทบกรณีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยและราคาตลาด

พิจารณาผลกระทบของแผนการนําผลิตภัณฑใหมเขามาในโครงสรางหนี้สิน เพื่อ

ยนแปลงของโครงสรางสินทรัพยและ

หนี้สินรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมท่ีมีตอมูลคาของทั้งสินทรัพย และหนี้สิน 

ครั้ง โดยมีฝายลงทุนเปนผูจัดทําขอมูล

Maturity Gap รายงานการทดสอบผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายงานการกระจุกตัวของสินทรัพย และหนี้สิน และรายงานการควบคุม

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่องโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุก

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บปวย อัตราความ

คงอยู หรืออัตราคาใชจาย ที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากสมมติฐานที่ไดประมาณการไว ทําใหเกิดผลกระทบทางลบกับ

บริหารความเสี่ยงดานการรับประกันภัยของบริษัทฯ เริ่มจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑประกันชีวิต โดยบริษัทฯมีคณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมีหนาที่ในการสรางแนวคิดและพัฒนาสินคา

ใหเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินงานภายใตกรอบนโยบาย

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกําหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันที่เปนมาตรฐานตามแบบประกัน

อายุและเพศไวอยางชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุมเปาหมายที่ตองการทําประกันชีวิต โดยพิจารณาจากปจจัย

ถในการชําระเบี้ยประกันภัยของผูเอาประกัน

ดวยเชนกัน และเมื่อรับประกันภัยแลว บริษัทฯยังไดดําเนินการประเมินความเพียงพอของสํารองประกันภัยและ

กองทุนตามระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เพียงพอและสูงกวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ

บริษัทฯมีการทบทวนขอสมมติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาขอสมมติที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและ

การทดสอบความพอเพียงของหนี้สินและการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทฯเปนปจจุบัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลัก



 

(1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ทั้งนี้บริษัทฯมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหคณะทํางานบริหารเงินกองทุนคอยติดตาม ประเมิน

และรายงานปจจัยเสี่ยงละดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 

สินทรัพยและหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งในฝงของสินทรัพยและหนี้สิน และทดสอบภาวะวิกฤต 

(Stress test) ภายใตสถานการณสมมติตางๆ 

วางแผนการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดอยางเหมาะสม

 

(2) ความเสี่ยงดานการออกแบบผลิตภัณฑ

ความเสี่ยงดานการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

ออกและพัฒนาผลิดภัณฑ ใหเปนที่ตองการของตลาดและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยที่มีอยูเดิมดวย โดยที่บริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการที่มี

การควบคุมตั้งแตการคิดคน การพัฒนา การทดสอบ และการนําเสนอขออนุมัติตอ

นําเสนอขาย อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามภายหลังการออกผลิตภัณฑเพื่อควบคุมใหอยูในระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได  

 

4.2 ความออนไหวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

เดิมบริษัทฯคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวดวยวิธีสํารองเบี้ย

ประกันภัยสุทธิชําระคงที่ (Net Level Premium Valuation : NPV) 

อายุกรมธรรม (Lock-in Assumption) 

ไมไดรับผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ หรืออัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเปนไปตามมาครฐาน

การายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

ตอมา ณ สิ้นป 

(Gross Premium Valuation

free rate + illiquidity premium (

เอกชนที่มีอันดับความนาเชื่อถือระดับ 

 

สํารองคาสินไหมทดแทน

บริษัทฯบันทึกสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น สําหรับความ

เสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน 

วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 

ของคารักษาพยาบาลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจทําใหสํารองที่ประมาณการไวต่ํากวาที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ทั้งนี้บริษัทฯมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหคณะทํางานบริหารเงินกองทุนคอยติดตาม ประเมิน

และรายงานปจจัยเสี่ยงละดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) 

Asset and Liability Management : ALM) ดวยการทํา 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งในฝงของสินทรัพยและหนี้สิน และทดสอบภาวะวิกฤต 

ยใตสถานการณสมมติตางๆ (Scenario test) ทั้งปจจุบันและลวงหนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อการ

วางแผนการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดอยางเหมาะสม 

 

ความเสี่ยงดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

ความเสี่ยงดานการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

นาผลิดภัณฑ ใหเปนที่ตองการของตลาดและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยที่มีอยูเดิมดวย โดยที่บริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการที่มี

การควบคุมตั้งแตการคิดคน การพัฒนา การทดสอบ และการนําเสนอขออนุมัติตอ

นําเสนอขาย อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามภายหลังการออกผลิตภัณฑเพื่อควบคุมใหอยูในระดับความเสี่ยงที่

ความออนไหวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

เดิมบริษัทฯคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวดวยวิธีสํารองเบี้ย

Net Level Premium Valuation : NPV) ซึ่งใชขอสมมติคงที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอด

in Assumption) สงผลใหการคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภั

ไมไดรับผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ หรืออัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเปนไปตามมาครฐาน

การายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

ตอมา ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯเปลี่ยนคํานวณตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

uation: GPV) ซึ่งใชขอสมมติที่เปนปจจุบัน และใชอัตราคิดลด ซึ่งคํานวณมาจาก 

free rate + illiquidity premium (โดยคํานวณจากรอยละ 40 ของสวนตางของอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงจากหุนกู

เอกชนที่มีอันดับความนาเชื่อถือระดับ A) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานฯฉบับดังกลาว 

สํารองคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯบันทึกสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น สําหรับความ

เสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but no reported : IBNR) 

วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยขอสมมติสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการประมาณการ คือ อัตราเงินเฟอ

ของคารักษาพยาบาลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจทําใหสํารองที่ประมาณการไวต่ํากวาที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ทั้งนี้บริษัทฯมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหคณะทํางานบริหารเงินกองทุนคอยติดตาม ประเมิน

KRI : Key Risk Indicators) อยางใกลชิด รวมถึงการบริหาร

ดวยการทํา Duration Matching เพื่อลด

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งในฝงของสินทรัพยและหนี้สิน และทดสอบภาวะวิกฤต 

ทั้งปจจุบันและลวงหนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อการ

ความเสี่ยงดานการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

นาผลิดภัณฑ ใหเปนที่ตองการของตลาดและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยที่มีอยูเดิมดวย โดยที่บริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการที่มี

การควบคุมตั้งแตการคิดคน การพัฒนา การทดสอบ และการนําเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติกอนการ

นําเสนอขาย อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามภายหลังการออกผลิตภัณฑเพื่อควบคุมใหอยูในระดับความเสี่ยงที่

เดิมบริษัทฯคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวดวยวิธีสํารองเบี้ย

ซึ่งใชขอสมมติคงที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอด

สงผลใหการคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ไมไดรับผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ หรืออัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเปนไปตามมาครฐาน

บริษัทฯเปลี่ยนคํานวณตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

ซึ่งใชขอสมมติที่เปนปจจุบัน และใชอัตราคิดลด ซึ่งคํานวณมาจาก Risk-

างของอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงจากหุนกู

บริษัทฯบันทึกสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น สําหรับความ

Incurred but no reported : IBNR) ดวยขอสมมติที่ใชใน

โดยขอสมมติสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการประมาณการ คือ อัตราเงินเฟอ

ของคารักษาพยาบาลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจทําใหสํารองที่ประมาณการไวต่ํากวาที่คาดวาจะเกิดขึ้น



 

ในอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัดสวนของเงินสํารองคาสินไหมทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับสํารองปร

สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวนั้น มีอัตราสวนต่ํากวารอยละ 

คํานวณเงินสํารองคาสินไหมทดแทนนี้ จึงไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรหรือ

ขาดทุน บริษัทฯจึงไมไดทําการทดสอบความออนไหวของความเสี่ยงดานก

สินไหมทดแทน 

 

4.3 การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับผลกระทบอยางมีสาระสําคัญจาก

เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งทั้งนี้ บริษัทฯบริหารความเสี่ยงดานการกระจุกตัวโดยการ

ประกันชีวิตใหกระจายในกลุมลูกคาที่หลากหลายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย โดยเหตุการณที่อาจมีผลกระทบจาก

การกระจุกตัวของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก

(1) การเปลี่ยนแปลงของแนวโนมอัตราการมรณะของประชากร 

การแพทยปจจุบันซึ่งสงผลใหประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวนานขึ้นอาจสงผลกระทบการจายผลประโยชนที่เพิ่ม

สูงขึ้นตอผลิตภัณฑประเภทบํานาญ เปนตน

(2) การเปลี่ยนแปลงในปจจัยทางดานตลาดการเงิน เชน การลดลงของอัตราดอกเบี้ย

อยางมีสาระสําคัญอาจสงผลกระ

ตน 

ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจําหนายอยูในปจจุบัน 

 

No. Product Name ENG

1 Advance Return 10

2 Advance Return 10 plus

3 A-LIFE Protection Plus

4 Safe5c 

5 Smart Investment 3

6 A LIFE Smart Premium 

Return 

7 Smart Return 10

8 Smart Return 1R

9 Smart Return II

10 Smart Umbrella
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ในอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัดสวนของเงินสํารองคาสินไหมทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับสํารองปร

สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวนั้น มีอัตราสวนต่ํากวารอยละ 1 ดั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงขอสมมติของการ

คํานวณเงินสํารองคาสินไหมทดแทนนี้ จึงไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรหรือ

ขาดทุน บริษัทฯจึงไมไดทําการทดสอบความออนไหวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเกี่ยวกับสํารองคา

การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับผลกระทบอยางมีสาระสําคัญจาก

เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งทั้งนี้ บริษัทฯบริหารความเสี่ยงดานการกระจุกตัวโดยการ

ประกันชีวิตใหกระจายในกลุมลูกคาที่หลากหลายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย โดยเหตุการณที่อาจมีผลกระทบจาก

การกระจุกตัวของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก 

การเปลี่ยนแปลงของแนวโนมอัตราการมรณะของประชากร 

การแพทยปจจุบันซึ่งสงผลใหประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวนานขึ้นอาจสงผลกระทบการจายผลประโยชนที่เพิ่ม

สูงขึ้นตอผลิตภัณฑประเภทบํานาญ เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงในปจจัยทางดานตลาดการเงิน เชน การลดลงของอัตราดอกเบี้ย

อยางมีสาระสําคัญอาจสงผลกระทบทางลบตอผลิตภัณฑของบริษัทที่มีการรับรองผลประโยชนทางกรมธรรม เปน

ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจําหนายอยูในปจจุบัน  

Product Name ENG Product Name Thai 

Advance Return 10 แอดวานซ รีเทิรน 10 

Advance Return 10 plus แอดวานซ รีเทิรน 10 พลัส 

LIFE Protection Plus เอไลฟ โพรเทคชั่น พลัส 

เซฟ 5 ซี 

Smart Investment 3 สมารท อินเวสทเมนท 3 

A LIFE Smart Premium เอไลฟ สมารท พรีเมียม รี

เทิรน 

Return 10 สมารท รีเทิรน 10 

Smart Return 1R สมารทรีเทิรน 1 อาร 

Smart Return II สมารทรีเทิรน 2 

Smart Umbrella สมารทอัมเบรลรา 

ในอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัดสวนของเงินสํารองคาสินไหมทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับสํารองประกันภัย

ดั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงขอสมมติของการ

คํานวณเงินสํารองคาสินไหมทดแทนนี้ จึงไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรหรือ

ารรับประกันภัยเกี่ยวกับสํารองคา

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับผลกระทบอยางมีสาระสําคัญจาก

เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งทั้งนี้ บริษัทฯบริหารความเสี่ยงดานการกระจุกตัวโดยการจัดสัดสวนการขายผลิตภัณฑ

ประกันชีวิตใหกระจายในกลุมลูกคาที่หลากหลายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย โดยเหตุการณที่อาจมีผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของแนวโนมอัตราการมรณะของประชากร ดวยเทคโนโลยีทาง

การแพทยปจจุบันซึ่งสงผลใหประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวนานขึ้นอาจสงผลกระทบการจายผลประโยชนที่เพิ่ม

การเปลี่ยนแปลงในปจจัยทางดานตลาดการเงิน เชน การลดลงของอัตราดอกเบี้ย

ทบทางลบตอผลิตภัณฑของบริษัทที่มีการรับรองผลประโยชนทางกรมธรรม เปน

Product Type 

ออมทรัพย 

 ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ตลอดชีพ 



 

No. Product Name ENG

11 A LIFE Smart Valued Return

12 Term Life 5 

13 A LIFE HappyReturns3/3 

(325) 

14 A LIFE HappyReturns 3/3 

(310) 

15 A LIFE Annuity 2 90/1

16 Save 7 (4.0) 

17 Save 7 (4.5) 

18 Smart Planning

19 A LIFE Smart Saving 10/5

20 Smart Saving 2/1

21 A LIFE A Smart Saving 2/1

22 A LIFE Easy 3/1

23 Smart Term Bronze

24 Strike 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

Product Name ENG Product Name Thai 

Valued Return เอไลฟ สมารท แวลู รีเทิรน 

เทอมไลฟ 5 

A LIFE HappyReturns3/3 เอไลฟ แฮปป รีเทิรน 3/3 

(325) 

A LIFE HappyReturns 3/3 เอไลฟ แฮปป รีเทิรน 3/3 

(310) 

Annuity 2 90/1 เอไลฟ บํานาญ 2 90/1 

เซฟ 7(4.0) 

เซฟ 7(4.5) 

Smart Planning สมารท แพลนนิ่ง 

A LIFE Smart Saving 10/5 เอไลฟ สมารท เซฟวิ่ง 10/5 

Smart Saving 2/1 สมารท เซฟวิ่ง 2/1 

A LIFE A Smart Saving 2/1 เอไลฟ เอ สมารท เซฟวิ่ง 

2/1 

A LIFE Easy 3/1 เอไลฟ อีซี่ 3/1 

Smart Term Bronze สมารทเทอม บรอนซ 

สไตรค 3 

Product Type 

 ออมทรัพย 

ชั่วระยะเวลา 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

บํานาญ 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

 ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ออมทรัพย 

ชั่วระยะเวลา 

ออมทรัพย 



 

5.มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

 

5.1 ขอสมมติท่ีสําคัญ

สมมติฐานการประมาณคาที่ดีที่สุด 

ในอนาคตจะพิจารณา โดยการใชประสบการณที่ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบันของบริษัท 

ทําใหไดภาระผูกพันของกรมธรรมประกันภัยไมมากเกินความเปนจริง

(Understated) 

 

5.2 ขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคาสํารองสําหรับการประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

 (1) สัญญาประกันภัยหลัก ใชวิธีคําน

สมมติฐานคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของสัญญารายบุคคลประเภทสามัญ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการใชขอจริงโดยการ

ใชประสบการณท่ีผานมาเพื่อใชในการคํานวณภาระผูก

 (2) สัญญาแนบทายระยะยาว ใชวิธีการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

โดยใชสมมติฐานคาประมาณการที่ดีที่สุด ซึ่งคํานวณจากประสบการณจริงและวิเคราะหรวมกับสวนภาคธุรกิจ 

เนื่องจากขอมูลของบริษัท ยังมีจํานวนนอย

 (3) คุมครองสินเชื่อ 

ประกันภัยรวมที่ระดับความเชื่อมั่นเปอรเซ็นตไทลที่ 

สุทธิ (NPV) ซึ่งคาท่ีไดสูงกวาการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

 

5.3 ขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคาสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

วิธีการประเมินของสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยประเภทสามัญระยะสั้น การคํานวณคาประมาณการที่ดี

ที่สุดของสินไหมทดแทนถูกคํานวณโดยวิธี 

สมมติฐานดังนี้ 

(1) ขอมูลที่นํามาคํานวณปจจัยการพัฒนาการกําหนดใหเปนรายไตรมาส

(2) คาเฉลี่ยปจจัยการพัฒนาการของคาสินไหมทดแทน จะใชวิธีคาเฉลี่ยยอนหลัง และมีการปรับ

เลือกปจจัยการพัฒนาการในไตรมาสที่มีความเสียหายขนาดใหญกวาคาเฉลี่ย

(3) สํารองสินไหมจากตารางการพัฒนาการสําหรับค

สําหรับคาสินไหมที่เกิดขึ้นจากการคํานวณจะมีความผันผวนเนื่องจากบริษัทกําหนดใหอายุความเสียหายเปนไตร

มาส บริษัทเลือกปจจัยการพัฒนาการสําหรับสินไหมที่เกิดขึ้นจายในการประมาณการคาสินไหมทดแทนสมบูรณ

หากภายหลังขอมูลมีความเพียงพอแล
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และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

ขอสมมติท่ีสําคัญ 

สมมติฐานการประมาณคาที่ดีที่สุด (Best Estimates) ที่ใชในการประเมินภาระผูกพัน

ในอนาคตจะพิจารณา โดยการใชประสบการณที่ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบันของบริษัท 

ทําใหไดภาระผูกพันของกรมธรรมประกันภัยไมมากเกินความเปนจริง (Overstated) 

ขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคาสํารองสําหรับการประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

สัญญาประกันภัยหลัก ใชวิธีคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

สมมติฐานคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของสัญญารายบุคคลประเภทสามัญ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการใชขอจริงโดยการ

ใชประสบการณท่ีผานมาเพื่อใชในการคํานวณภาระผูกพัน 

สัญญาแนบทายระยะยาว ใชวิธีการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

โดยใชสมมติฐานคาประมาณการที่ดีที่สุด ซึ่งคํานวณจากประสบการณจริงและวิเคราะหรวมกับสวนภาคธุรกิจ 

เนื่องจากขอมูลของบริษัท ยังมีจํานวนนอย 

คุมครองสินเชื่อ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนที่การันตี และสํารองประกันภัยแบบเบี้ย

ระดับความเชื่อมั่นเปอรเซ็นตไทลที่ 75 ถูกคํานวณโดยวิธีสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย

ซึ่งคาท่ีไดสูงกวาการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

ติที่ใชในการวัดมูลคาสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

วิธีการประเมินของสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยประเภทสามัญระยะสั้น การคํานวณคาประมาณการที่ดี

ที่สุดของสินไหมทดแทนถูกคํานวณโดยวิธี Chain Ladder ปจจัยการพัฒนาการ 

ขอมูลที่นํามาคํานวณปจจัยการพัฒนาการกําหนดใหเปนรายไตรมาส

คาเฉลี่ยปจจัยการพัฒนาการของคาสินไหมทดแทน จะใชวิธีคาเฉลี่ยยอนหลัง และมีการปรับ

เลือกปจจัยการพัฒนาการในไตรมาสที่มีความเสียหายขนาดใหญกวาคาเฉลี่ย 

สํารองสินไหมจากตารางการพัฒนาการสําหรับคาสินไหมจาย และจากตารางการพัฒนาการ

สําหรับคาสินไหมที่เกิดขึ้นจากการคํานวณจะมีความผันผวนเนื่องจากบริษัทกําหนดใหอายุความเสียหายเปนไตร

มาส บริษัทเลือกปจจัยการพัฒนาการสําหรับสินไหมที่เกิดขึ้นจายในการประมาณการคาสินไหมทดแทนสมบูรณ

หากภายหลังขอมูลมีความเพียงพอแลวสําหรับการพัฒนา สําหรับสินไหมจะมีชวงระยะเวลากวางขึ้น

ที่ใชในการประเมินภาระผูกพันของกรมธรรม 

ในอนาคตจะพิจารณา โดยการใชประสบการณที่ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบันของบริษัท ทั้งนี้สมมติฐานที่เลือกจะ

(Overstated) หรือนอยเกินความเปนจริง 

ขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคาสํารองสําหรับการประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

วณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) โดยใช

สมมติฐานคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของสัญญารายบุคคลประเภทสามัญ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการใชขอจริงโดยการ

สัญญาแนบทายระยะยาว ใชวิธีการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) 

โดยใชสมมติฐานคาประมาณการที่ดีที่สุด ซึ่งคํานวณจากประสบการณจริงและวิเคราะหรวมกับสวนภาคธุรกิจ 

มูลคาปจจุบันของผลประโยชนที่การันตี และสํารองประกันภัยแบบเบี้ย

ถูกคํานวณโดยวิธีสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย

ซึ่งคาท่ีไดสูงกวาการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) 

ติที่ใชในการวัดมูลคาสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

วิธีการประเมินของสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยประเภทสามัญระยะสั้น การคํานวณคาประมาณการที่ดี

ปจจัยการพัฒนาการ (Development Factor) มี

ขอมูลที่นํามาคํานวณปจจัยการพัฒนาการกําหนดใหเปนรายไตรมาส 

คาเฉลี่ยปจจัยการพัฒนาการของคาสินไหมทดแทน จะใชวิธีคาเฉลี่ยยอนหลัง และมีการปรับ

าสินไหมจาย และจากตารางการพัฒนาการ

สําหรับคาสินไหมที่เกิดขึ้นจากการคํานวณจะมีความผันผวนเนื่องจากบริษัทกําหนดใหอายุความเสียหายเปนไตร

มาส บริษัทเลือกปจจัยการพัฒนาการสําหรับสินไหมที่เกิดขึ้นจายในการประมาณการคาสินไหมทดแทนสมบูรณ

วสําหรับการพัฒนา สําหรับสินไหมจะมีชวงระยะเวลากวางขึ้น 



 

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                            

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะยาว

(Long-term technical reserves)

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะสั้น

(Short-term technical reserves)

ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย

(Unpaid policy benefits)

หนี้สินอื่นตามกรมธรรมประกันภัย

(Due to insured)

 

หมายเหตุ – ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี

วัตถุประสงค หลักเพ่ือใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สิน

จากสัญญาประกันภัยเปนที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตอง

ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

– ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโย

ครบถวนแกผูเอาประกันภัย ซึ่งจะตองประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการ

ประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข

จากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรตการรับ

ประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถึงคาเผื่อความผัน

ผวน (Provision of Adverse Deviation: PAD) 

 

ขอสังเกต ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตาง

ระหวางราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกัน

ในการประเมินตามที่กลาวไวขา

ทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหถ่ีถวนกอนตัดสินใจ
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ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                                                            

รายการ 
ป 

ราคาบัญชี

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะยาว 

term technical reserves) 

1,677.64

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะสั้น 

term technical reserves) 

24.94      

ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย 

(Unpaid policy benefits) 

37.92

หนี้สินอื่นตามกรมธรรมประกันภัย 

(Due to insured) 

3.16

ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี

หลักเพ่ือใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สิน

จากสัญญาประกันภัยเปนที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตอง

ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

มิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยาง

ครบถวนแกผูเอาประกันภัย ซึ่งจะตองประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการ

ประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข

จากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรตการรับ

ประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถึงคาเผื่อความผัน

sion of Adverse Deviation: PAD) ซึ่งเปนไปตามที่ คปภ

ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตาง

ระหวางราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกัน

ในการประเมินตามที่กลาวไวขางตน ทั้งนี้ผูที่จะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนว

ทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหถ่ีถวนกอนตัดสินใจ 

                                                                                            หนวย: ลานบาท 

ป 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

1,677.64 4,520.31 

24.94      

 

48.05 

92 37.92 

16 3.16 

ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี

หลักเพ่ือใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สิน

จากสัญญาประกันภัยเปนที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตอง

ย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

ชนตามสัญญาประกันภัยไดอยาง

ครบถวนแกผูเอาประกันภัย ซึ่งจะตองประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการ

ประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอมูลไมเพียงพออาจอางอิง

จากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรตการรับ

ประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถึงคาเผื่อความผัน

ซึ่งเปนไปตามที่ คปภ. กําหนด 

ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตาง

ระหวางราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกัน

ทั้งนี้ผูที่จะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนว



 

6. การลงทุนของบริษัท  

6.1 นโยบายการลงทุนของบริษัท

เนื่องจากการลงทุนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานและความ

ผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและสอดคลองกับภาระผูกพันที่มีอยู

นโยบายการลงทุนดังนี้ 

 การดําเนินงานดานการลงทุน

ประกอบธุรกิจประกันภัย

 ตลอดระยะเวลาการลงทุนตองมีการประเมินมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑที่

และตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนไดตามท่ีกําหนด

 ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ

โดยคณะกรรมการการลงทุ

 ตองมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอยางเปนระบบและมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

 การลงทุนตองพิจารณาใหความสําคัญกับความสอดคลองของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท

 บริษัทจะทําการลงทุนในสินทรัพยหรือตราสาร

เสี่ยงที่เกี่ยวของและมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานแลวเทานั้น

 การลงทุนใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองหรือจํานําเปนประกันตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง

ของผูกูและความเสี่ยงของทรัพยสินที่จํานองหรือจํานําเปนประกัน

ลูกหนี้อยาง

 การลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายหรือเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวนี้จะตองนําเสนอคณะกรรมการ

การลงทุนเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง

 

6.2 วัตถุประสงคการลงทุนของบริษัท

เพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุนของบริษัทใหมีผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและ

สอดคลองกับภาระผูกพันที่มีอยู

บริษัท โดยยึดหลักการดําเนินนโยบายการลงทุนของสํานักงาน
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นโยบายการลงทุนของบริษัท 

เนื่องจากการลงทุนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานและความ

ผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและสอดคลองกับภาระผูกพันที่มีอยู

การดําเนินงานดานการลงทุน ตองไมขัดตอประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย  

ตลอดระยะเวลาการลงทุนตองมีการประเมินมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑที่

และตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนไดตามท่ีกําหนด

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและสัดสวนการลงทุน ตามแผนการลงทุนที่ผานการอนุมัติ

โดยคณะกรรมการการลงทนุ  

ตองมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอยางเปนระบบและมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  

การลงทุนตองพิจารณาใหความสําคัญกับความสอดคลองของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท

บริษัทจะทําการลงทุนในสินทรัพยหรือตราสาร ที่ผูปฏิบัติงานมีความรู

เสี่ยงที่เกี่ยวของและมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานแลวเทานั้น 

การลงทุนใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองหรือจํานําเปนประกันตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง

ของผูกูและความเสี่ยงของทรัพยสินที่จํานองหรือจํานําเปนประกัน

ลูกหนี้อยางสม่ําเสมอดวย 

การลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายหรือเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวนี้จะตองนําเสนอคณะกรรมการ

การลงทุนเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง 

วัตถุประสงคการลงทุนของบริษัท 

เพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุนของบริษัทใหมีผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและ

สอดคลองกับภาระผูกพันที่มีอยู และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดความเสียหายโดยรวมแก

โดยยึดหลักการดําเนินนโยบายการลงทุนของสํานักงาน คปภ. เปนสําคัญ  

เนื่องจากการลงทุนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานและความมั่นคงของบริษัท เพื่อใหได

ผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและสอดคลองกับภาระผูกพันที่มีอยู บริษัทจึงกําหนดเปนกรอบ

ตองไมขัดตอประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ตลอดระยะเวลาการลงทุนตองมีการประเมินมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑที่ คปภ.กําหนด 

และตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนไดตามท่ีกําหนด 

ตามแผนการลงทุนที่ผานการอนุมัติ 

ตองมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอยางเปนระบบและมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

การลงทุนตองพิจารณาใหความสําคัญกับความสอดคลองของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท 

ที่ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในความ

การลงทุนใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองหรือจํานําเปนประกันตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง

ของผูกูและความเสี่ยงของทรัพยสินที่จํานองหรือจํานําเปนประกัน รวมทั้งใหติดตามสถานะ

การลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายหรือเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวนี้จะตองนําเสนอคณะกรรมการ

เพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุนของบริษัทใหมีผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและ

ไมกอใหเกิดความเสียหายโดยรวมแก

 



 

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้

                                                                               

ประเภทสินทรัพยลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝาก

สถาบันการเงิน 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร

เงิน,ตั๋วแลกเงิน,หุนกูแปลงสภาพ และ

สลากออมทรัพย) 

ตราสารทุน (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

และบริษัทรวม) 

หนวยลงทุน 

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปน

ประกัน 

เงินใหกูยืม และเงินใหเชาชื้อรถและใหเชา

ทรัพยสินแบบลิสซิ่ง 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน หุนกู  หนวย

ลงทุน 

ตราสารอนุพันธ 

เงินลงทุนอื่น 

รวมสินทรัพยลงทุน 

 

หมายเหตุ  

– ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

– ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ

วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมี

ความสามารถในการจายผลประโยชน
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ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                                               หนวย

ประเภทสินทรัพยลงทุน 

มูลคา ณ วันที่ 31 

ป 2560 

ราคาบัญชี 

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝาก 139.60 

พันธบัตร,หุนกู,ตั๋วสัญญาใช

หุนกูแปลงสภาพ และ

2,643.06 

ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 116.82 

563.69 

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปน 248.97 

เงินใหกูยืม และเงินใหเชาชื้อรถและใหเชา             

844.80 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน หุนกู  หนวย      -  

- 

- 

4,556.94  

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ

วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมี

ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย

หนวย: ลานบาท 

31 ธันวาคม 

 

ราคาประเมิน 

139.60 

2,711.92 

116.82 

563.69 

273.20 

               

843.80     

- 

- 

- 

4,649.03 

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ

วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมี

ตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 



 

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียดดังนี้

                                                                                  

เบี้ยประกันภัยรับรวม 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม

ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและคาสินไหมทดแทนสุทธิ

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

 

คาใชจายในการรับประกันภัยปแรก 

คาใชจายในการรับประกันภัยปตอ 

อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 

- อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมทั้งหมด

- อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่ไมรวมกรมธรรมประกันชีวิตแบบ 

Unit Linked และ 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน 

- อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด

- อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมรวมการลงทุนจากกรมธรรม

ประกันชีวิตแบบ Unit Linked 

อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารองประกันภัย 

 

หมายเหตุ  – ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชน

ครบถวนแกผูเอาประกันภัย
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ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียดดังนี้ เปนอยางนอย  

                                                                                  

รายการ 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (สุทธ)ิ 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม(ลด) จากปกอน 

ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและคาสินไหมทดแทนสุทธ ิ

รายการอัตราสวน 

คาใชจายในการรับประกันภัยปแรก : เบี้ยประกัยภันสุทธิ 

คาใชจายในการรับประกันภัยปตอ : เบี้ยประกัยภันสุทธิ 

อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (Return on equity ratio) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on assets ration) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมทั้งหมด 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่ไมรวมกรมธรรมประกันชีวิตแบบ 

และ Universal life 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment ration) 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมรวมการลงทุนจากกรมธรรม

Unit Linked และ Universal life 

อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน) 

ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชน

ครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 

                                                                                  หนวย: ลานบาท 

2560 

614.50 

614.91 

215.69 

226.08 

265.23 

(162.69) 

หนวย: รอยละ 

2560 

24.27 

11.84 

-7.55 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่ไมรวมกรมธรรมประกันชีวิตแบบ 

 

-0.79 

N/A 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมรวมการลงทุนจากกรมธรรม

 

3.72 

N/A 

101.77 

ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยาง



 

– กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน 

และการลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลคากรมธรรมขึ้นอยูกับมู

กองทุนเปนของผูเอาประกันมิไ

– กรมธรรมประกันชีวิตแบบ 

สวนการลงทุนอยางชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูกับผลการลงทุนของบริษัท แตไม

ต่ํากวาผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับรองไว

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดกําหนดหลักเกณฑการดํารง

เงินกองทุน ตามประกาศเรื่องกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ

คํานวณจากจํานวนเงินกองทุนหารดวยจํานวนเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยง และอัตราสวนความเพียงพอของ

เงินกองทุนนี้ตองไมต่ํากวารอยละ 

อัตรารอยละ 140 นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป

บริษัทไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน เพื่อใหมีระดับเงินกองทุนที่เหมาะสม

กับความเสี่ยง และเพียงพอกับการสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งใหเปนไปตามขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํา

เพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานะการณสมมติตางๆทั้งในภาวะปกติและสถานะการณวิกฤติ เพื่อประกอบการ

วางแผนจัดหาเงินกองทุนอยางเหมาะสม

มั่นใจวาบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอตอดําเนินการตามแผนธุรกิจปกติและรองรับเหตุการณความผันผวนตางๆที่

อาจเกิดขึ้นได 

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้

                                                                 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

- หนี้สินอื่น 

สวนของผูถือหุน 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมด

เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
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กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เปนการประกันชีวิตที่ใหทั้งการคุมครองชีวิต

และการลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลคากรมธรรมขึ้นอยูกับมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย

กองทุนเปนของผูเอาประกันมิไดเปนของบริษัท 

กรมธรรมประกันชีวิตแบบ Universal life เปนการประกันชีวิตที่แยกสวนความคุมครองชีวิตแ

สวนการลงทุนอยางชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูกับผลการลงทุนของบริษัท แตไม

ต่ํากวาผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับรองไว 

ความเพียงพอของเงินกองทุน  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดกําหนดหลักเกณฑการดํารง

เงินกองทุน ตามประกาศเรื่องกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2558 โดยกําหนดอัตราสวนความเพียงพอข

คํานวณจากจํานวนเงินกองทุนหารดวยจํานวนเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยง และอัตราสวนความเพียงพอของ

เงินกองทุนนี้ตองไมต่ํากวารอยละ 100 และในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนนี้ต่ํากวา

นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได

บริษัทไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน เพื่อใหมีระดับเงินกองทุนที่เหมาะสม

กับความเสี่ยง และเพียงพอกับการสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งใหเปนไปตามขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานะการณสมมติตางๆทั้งในภาวะปกติและสถานะการณวิกฤติ เพื่อประกอบการ

วางแผนจัดหาเงินกองทุนอยางเหมาะสม และมีการประเมินและติดตามสถานะเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอ เพื่อให

นใจวาบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอตอดําเนินการตามแผนธุรกิจปกติและรองรับเหตุการณความผันผวนตางๆที่

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                                                             

รายการ ณ วันที ่

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (รอยละ) 

เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมด 

เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

เปนการประกันชีวิตที่ใหทั้งการคุมครองชีวิต

ลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพยใน

วิตที่แยกสวนความคุมครองชีวิตและ

สวนการลงทุนอยางชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูกับผลการลงทุนของบริษัท แตไม

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดกําหนดหลักเกณฑการดํารง

เงินกองทุน ตามประกาศเรื่องกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน

โดยกําหนดอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนซึ่ง

คํานวณจากจํานวนเงินกองทุนหารดวยจํานวนเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยง และอัตราสวนความเพียงพอของ

และในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนนี้ต่ํากวา

นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได 

บริษัทไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน เพื่อใหมีระดับเงินกองทุนที่เหมาะสม

กับความเสี่ยง และเพียงพอกับการสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งใหเปนไปตามขอกําหนด

 โดยบริษัทมีการประเมินความ

เพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานะการณสมมติตางๆทั้งในภาวะปกติและสถานะการณวิกฤติ เพื่อประกอบการ

และมีการประเมินและติดตามสถานะเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอ เพื่อให

นใจวาบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอตอดําเนินการตามแผนธุรกิจปกติและรองรับเหตุการณความผันผวนตางๆที่

                            หนวย: ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2560 

5,279.74 

4,695.40 

4,568.37 

61.55 

584.34 

151% 

584.34 

386.80 



 

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวนเงินกองทุน

ของบริษัทประกันชีวิตกําหนดใหนายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลบริษัท

ที่มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบได

– เงินกองทุน เปนกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย

– รายการขางตนคํานวนโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรั

ความเห็นแลว  

งบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว

https://www.alife.co.th/site/wp
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวนเงินกองทุน

ของบริษัทประกันชีวิตกําหนดใหนายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลบริษัท

ที่มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบได

เงินกองทุน เปนกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต

รายการขางตนคํานวนโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปปฎิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

งบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว รายละเอียดงบการเงิน ป 2560

ww.alife.co.th/site/wp-content/uploads/2018/11/ALIFE

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวนเงินกองทุน

ของบริษัทประกันชีวิตกําหนดใหนายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลบริษัท

ที่มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบได 

เงินกองทุน เปนกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

รายการขางตนคํานวนโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

บปปฎิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

0 ตาม URL นี้  

content/uploads/2018/11/ALIFE-financials-2560.pdf 








































































































































