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ส�วนท่ี 2 รายละเอียดการเป�ดเผยข�อมูล 
ให�บริษัทเป�ดเผยข�อมูลตามแบบรายการ ดังต�อไปนี้  
 
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค� และกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ� และบริการท่ีสําคัญ ช*องทางการติดต*อบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช+เรียกร+อง พิจารณา 
และการชดใช+เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
 

1.1 ประวัติบริษัท  
     

A LIFE ได
ก�อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2540 โดยการลงทุนของกลุ�มเกษตรรุ�งเรืองพืชผล ในนาม 
บริษัท แอ0ดวานซ2 ไลฟ4 แอสชัวรันส2 จํากัด ด
วยทุนจดทะเบียนเริ่มต
น 500 ล
านบาท 

จากนั้นในป: พ.ศ. 2555 บริษัทได
จดทะเบียนแปรสภาพเป>น บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเป>น  
บริษัท แอ0ดวานซ2 ไลฟ4 ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

โดยในปBจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้นจํานวน 1,400,000,000 บาท (ชําระเต็มจํานวน จนถึง
ปBจจุบัน) 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค� และกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ   
  นโยบายและวัตถุประสงค�ในการดําเนินธรุกิจ 
   “ดําเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน2สูงสุดต�อผู
เอาประกันภัย ตลอดจนเน
นการให
บริการด
านวางแผน

การเงินแบบครบวงจร โดยมุ�งม่ันพัฒนาให
บริษัทมีการเติบโตอย�างยั่งยืน” 
   แนวโน
มอุตสาหกรรมประกันชีวิต มีอัตราเติบโตอย�างต�อเนื่องทุกป: มีอัตราการแข�งขันสูง ผู
บริโภค

สามารถเปรียบเทียบข
อมูลประกันได
ง�ายมากยิ่งข้ึน เม่ือมาดูท่ีภาพรวมการแข�งขันของบริษัท โดยพิจารณาในส�วน
ของเบ้ียประกันภัยรับรวม สําหรับป: 2560 บริษัทมีส�วนแบ�งการตลาด อยู�ท่ีลําดับ 17 จาก 22 บริษัทประกันชีวิต 

 

  กลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ 
   การจัดหาผลิตภัณฑ�หรือบริการ 
    กลยุทธ2ด
านผลิตภัณฑ2: ลดสัดส�วนผลิตภัณฑ2สะสมทรัพย2ระยะสั้น แบบชําระเบ้ียป:เดียว 

และให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑ2ระยะยาวและมีเบ้ียรับป:ต�อมากข้ึน เพ่ือรักษาระดับเบ้ียประกันภัยรับให
มี
เสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 

    กลยุทธ2ด
านตัวแทนประกันชีวิต: พัฒนาบุคลากรให
มีความรู
ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือให
เป>นท่ีปรึกษาทางการเงินอย�างครบวงจรแก�ลูกค
า และเพ่ิมช�องทางจัดจําหน�าย เพ่ือให
เข
าถึงลูกค
าอย�าง
ท่ัวถึง 
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 ธุรกิจการลงทุน 
 กลยุทธ2ในการลงทุน: เน
นให
ความสําคัญในการลงทุนในสินทรัพย2ท่ีให
ผลตอบแทนท่ี

แน�นอน (Fixed Income) โดยพิจารณาให
มีระยะเวลาท่ีสอดคล
องกับระยะเวลาของภาระผูกพันตามกรมธรรม2
ประกันชีวิต โดยยึดหลักการลงทุนด
วยความระมัดระวัง (Conservative Style) 

 
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 

 บริษัท แอ0ดวานซ2 ไลฟ4 ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ A LIFE ให
บริการหลัก คือ 
• การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทสามัญรายบุคคล 
• การรับประกันอุบัติเหตุส�วนบุคคล (Personal Accident) 

A LIFE เป>นตัวแทนสนับสนุนการขายหน�วยลงทุนกองทุนรวม (LBDU: Limited Broker Dealer 
Underwriter) โดยผ�านกระบวนการวางแผนการเงินส�วนบุคคลภายใต
โครงการ A-life Plan ซ่ึงเป>นบริการด
าน 
Wealth Management ท่ีครอบคลุม 

• การสร
างความม่ังค่ัง (Wealth Creation) 
• การปกปoองชีวิตและทรัพย2สิน (Wealth Protection) 
• การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management) 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ� บริการท่ีสําคัญของบริษัท และสัดส*วนร+อยละของเบ้ียประกันภัยแยก     
ตามประเภทของการรับประกันภัย  

ผลิตภัณฑ2และบริการท่ีสําคัญของบริษัท แบ�งออกเป>น 2 ประเภทด
วยกัน คือ  ผลิตภัณฑ2ประกัน
ชีวิตท่ีเน
นการออมเพ่ือให
ได
ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี และผลิตภัณฑ2ท่ีเน
นความคุ
มครองและพ�วงด
วยสัญญา
เพ่ิมเติมต�างๆ ท้ังนี้ ในลักษณะของผลิตภัณฑ2หลักๆ จะเป>นประกันชีวิตแบบสามัญ 

 

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป>นการประกันชีวิตรายบุคคล จํานวนเงินเอา
ประกันภัยข้ึนอยู�กับความสามารถในการชําระเบ้ียของแต�ละบุคคล ความคุ
มครองและระยะเวลาในการชําระเบ้ีย
ข้ึนอยู�กับแบบของการประกันแต�ละแบบ เช�น 5 ป: 10 ป: 15 ป: หรือจนผู
เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่ง
ท่ีกําหนดไว
หรือเป>นการชําระตลอดชีพก็ได
 โดยมีงวดการชําระเบ้ียประกันภัยเป>นรายป: ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน 
หรือรายเดือนก็ได
 ซ่ึงจะมีลักษณะแบบประกันเป>นดังนี้ 

(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเง่ือนไขการ
จ�ายเงินเอาประกันภัยให
กับผู
รับประโยชน2 เม่ือผู
เอาประกันภัยเสียชีวิตเม่ือใดก็ตาม หรือถ
าผู
เอาประกันภัยมีชีวิต
อยู�ในวันท่ีกรมธรรม2ครบกําหนดสัญญา บริษัทจะจ�ายจํานวนเงินเอาประกันภัยให
 ซ่ึงโดยปกติจะกําหนดไว
ท่ี 90 ป: 
ซ่ึงการประกันชีวิตแบบนี้ได
รับการพัฒนาให
มีรูปแบบการคืนเงินระหว�างสัญญาท่ีหลากหลายและเป>นแบบท่ีได
รับ
ความนิยมมาก 

(2) แบบกําหนดระยะเวลา (Term Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเง่ือนไขการ
จ�ายเงินเอาประกันให
แก�ผู
รับประโยชน2 เม่ือผู
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในกรมธรรม2
ประกันภัย โดยท่ัวไปมีระยะเวลาคุ
มครอง 5 ป: 10 ป: 15 ป: หรือ 19 ป: แบบประกันภัยลักษณะนี้มีจุดเด�นท่ีอัตรา
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เบ้ียประกันภัยตํ่าและมีความคุ
มครองสูงเหมาะเป>นแบบประกันชีวิตเริ่มต
นสําหรับผู
ท่ีต
องการสร
างหลักประกัน
ให
กับครอบครัวโดยใช
ทุนทรัพย2ต่ํา 

(3) แบบสะสมทรัพย2 (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเง่ือนไขการ
จ�ายเงินเอาประกันภัยให
แก�ผู
รับประโยชน2 เม่ือผู
เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกรมธรรม2หรือ
จ�ายเงินเอาประกันภัยให
กับผู
เอาประกันภัย เม่ือผู
เอาประกันภัยมีชีวิตอยู�จนครบสัญญาประกันภัย ซ่ึงอาจมีการ
ปรับปรุงรูปแบบให
มีการชําระเบ้ียสั้นกว�าระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเพ่ิมการคืนเงินผลประโยชน2ในระหว�าง
ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย รูปแบบท่ีปรับปรุงนี้เพ่ือให
สอดคล
องกับรูปแบบความต
องการของลูกค
าท่ี
แตกต�างกัน เช�น การออมเพ่ือการศึกษาของบุตร บําเหน็จยามเกษียณ การลงทุน การซ้ือทรัพย2สินหรือการ
ท�องเท่ียว เป>นต
น 

(4) แบบเงินได
ประจําหรือเงินรายป: (Annuity Insurance) การประกันชีวิตแบบเงินได
ประจํา เป>น
สัญญาท่ีบริษัทประกันชีวิตสัญญาว�าจะจ�ายเงินจํานวนหนึ่งเท�ากันทุกเดือน หรือเป>นงวดอย�างสมํ่าเสมอให
แก�ผู
เอา
ประกันภัยตามระยะเวลาท่ีกําหนดในกรมธรรม2 ยกตัวอย�างเช�น ผู
เอาประกันจ�ายเบ้ียทุกงวดเป>นงวดๆ ไปจนอายุ 
55 ป: และหลังจากนั้น บริษัทจะจ�ายผลประโยชน2ตอบแทนให
กับผู
เอาประกันไปจนเสียชีวิตหรืออายุ 85 ป: ซ่ึงเป>น
แบบประกันท่ีเหมาะสมมากกับกลุ�มลูกค
าท่ีต
องการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณท่ีมีรายได
อย�างสมํ่าเสมอ 

 

 ตารางสัดส*วนร+อยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปE 2561  
                       หน�วย : ล
านบาท 

รายการ 

การรับประกันภัยประเภทสามัญ 
(Ordinary) การประกันภัย

ประเภท
อุตสาหกรรม 

การประกันภัย
อุบัติเหตสุ�วน

บุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกันภัย

ประเภทกลุ�ม 
(Group) 

รวม 
ตลอด
ชีพ 

สะสม
ทรัพย2 

เฉพาะ
กาล 

อ่ืนๆ รวม 

จํานวนเบ้ีย
ประกันภัยรับตรง 

1.67 562.98 
 

1.88 
 

3.86 
 

570.38 
 

- - 28.38 
 

598.77 

จํานวนเบ้ีย
ประกันภัยรับสุทธิ 

1.67 555.92 1.88 3.86 563.32 - - 12.76 576.09 

จํานวนเบ้ีย
ประกันภัยรับตรง 

0.3% 96.5% 0.3% 0.7% 97.8% - - 2.2% 100% 

 
หมายเหตุ : ข
อมูลจากรายงานประจําป: 
 
 
 
 
 

 



4 

 

1.5 ช*องทางการติดต*อบริษัท และวิธีการเรียกร+องการชดใช+เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
 1.5.1  ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช+เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
 

วิธีการเรียกร
องการชดใช
เงินตามสัญญาประกันชีวิต นําส�งเอกสารทางการเรียกร
องผ�านทาง
ตัวแทนของบริษัทหรือส�งทางไปรษณีย2มายังบริษัท 

• นําส�งเอกสารการเรียกร
องการชดใช
เงินตามสัญญาประกันชีวิต ภายใน 14 วัน นับจาก
วันท่ีเกิดเหตุ หรือเข
ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต 

• บริษัทได
รับเอกสารการเรียกร
องการชดใช
เงินตามสัญญาประกันชีวิต จะดําเนินการ
ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 7 วัน 

• บริษัทจะทําการพิจารณาการเรียกร
องการชดใช
เงินตามสัญญาประกันชีวิตให
แล
วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันท่ีได
รับเอกสารการเรียกร
องครบถ
วน 

• หากบริษัทมีข
อขัดข
องหรือมีเหตุอันควรสงสัย ว�าการเรียกร
องเพ่ือให
บริษัทชดใช
เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตไม�เป>นไปตามข
อตกลงความคุ
มครองในกรมธรรม2ประกันภัย บริษัทจะมี
การดําเนินการส�งหนังสือแจ
งเหตุขัดข
องและระบุรายละเอียดข
อมูลท่ีต
องการเพ่ิมเติม ใน
การนํามาประกอบการพิจารณาสินไหม โดยระยะเวลาท่ีขอขยายออกไปจะอยู�ในกรอบ
ระยะเวลาตามเง่ือนไขกรมธรรม2 ท่ี 90 วันนับแต�วันท่ีได
รับเอกสารครบถ
วนแล
ว 

• เอกสารท่ีจะต
องใช
ในการเรียกร
องการชดใช
เงินตามสัญญาประกันชีวิต ได
แบ�งตาม
ประเภทของสัญญาความคุ
มครอง ดังนี้ 
o การเรียกร
องอุบัติเหตุ 

� แบบฟอร2มการเรียกร
องค�าทดแทนอุบัติเหตุ 

� ใบรับรองแพทย2 

� ใบเสร็จรับเงิน หรือ  ใบสรุปหน
างบสรุปค�าใช
จ�ายในการเข
าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล 

� บัตรประชาชน ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต
อง 

� เอกสารทางการแพทย2อ่ืนๆ (ถ
ามี) 

� รายงานบันทึกประจําวันตํารวจ (ถ
ามี) 
o การเรียกร
องสินไหมมรณกรรม 

� แบบฟอร2มขอรับเงินค�าสินไหมของผู
รับประโยชน2ตามกรมธรรม2ทุกคน 

� ทะเบียนบ
านตามท่ีอยู�ปBจจุบันและบัตรประจําตัวประชาชนของผู
รับ
ประโยชน2ทุกคน 

� ใบมรณบัตร หรือสําเนา ซ่ึงรับรองโดยเจ
าพนักงานผู
มีอํานาจ 

� ทะเบียนบ
านของผู
เอาประกันท่ีมีการจําหน�ายการเสียชีวิตโดยนาย
ทะเบียนแล
ว 

� บัตรประชาชนของผู
เอาประกัน 
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� ใบรายงานของแพทย2ผู
ทําการรักษาเป>นคนสุดท
ายก�อนเสียชีวิต(ถ
ามี) 

� หนังสืออนุญาตให
เปyดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาลโดยผู
รับ
ประโยชน2หรือผู
แทน 

� กรมธรรม2ต
นฉบับและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท
าย 
       กรณีมรณกรรมจากสาเหตุอ่ืนๆ 

� รายงานบันทึกประจําวันของเจ
าหน
าท่ีตํารวจ 

� รายงานชันสูตรพลิกศพ 

� ใบรับรองการเสียชีวิตและรายงานของสถาบันนิติเวชวิทยา (รพ.ตํารวจ) 
ในกรณีท่ีมีการส�งศพไปชันสูตร 

� หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช�น ในกรณีอุบัติเหตุท่ีมีการจ�ายชดเชย 2 เท�า 
ถ
ามีตั๋วรถโดยสารหรือหลักฐานท่ีแสดงว�าเป>นผู
โดยสารจริงและได

เดินทางไปกับพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

o การเรียกร
องสินไหมโรคร
ายแรง หรือมะเร็ง 

� แบบฟอร2มการเรียกร
องค�าสินไหมตามสัญญาเพ่ิมเติมคุ
มครองการ
เจ็บป|วยข้ันวิกฤติ/โรคมะเร็ง 

� ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสรุปหน
างบค�าใช
จ�ายในการเข
ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

� ใบรับรองแพทย2 

� ผลการตรวจชิ้นเนื้อหรือผลทางพยาธิวิทยา 

� หนังสืออนุญาตให
เปyดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล 

� บัตรประชาชน 

� สําเนาการรักษาท้ังหมด (ถ
ามี) 
o การเรียกร
องสินไหม การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

� แบบฟอร2มการเรียกร
องค�าสินไหม กรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 

� ใบรับรองแพทย2 และใบแสดงความเห็นแพทย2รับรองอาการการทุพพล
ภาพ 

� หนังสืออนุญาตให
เปyดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล 

� บัตรประชาชน ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต
อง 

� ภาพถ�าย 
o การเรียกร
องสินไหม ค�าชดเชยรายวัน 

� แบบฟอร2มเรียกร
องสินไหมสัญญาเพ่ิมเติมค�าชดเชยรายวัน 

� ใบรับรองแพทย2  

� ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสรุปหน
างบค�าใช
จ�ายในการเข
าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 
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� สําเนาบัตรประชาชน 

� รายงานบันทึกประจําวันของเจ
าหน
าท่ีตํารวจ (กรณีเป>นอุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ2ไม�ปกติ) 

o การเรียกร
องสินไหม ค�ารักษาพยาบาล 

� แบบฟอร2มการเรียกร
องสินไหมค�ารักษาพยาบาล 

� ใบรายงานแพทย2ผู
ตรวจรักษาตามแบบฟอร2มของบริษัท 

� ใบเสร็จรับเงินต
นฉบับ 

� ใบแจกแจงรายการค�ารักษาทุกรายการ 

� หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (ถ
ามี) 

� เอกสารทางการแพทย2อ่ืนๆ (ถ
ามี) 
หากต
องการรับเงินสินไหมโดยให
โอนเงินเข
าบัญชี จะต
องส�งสําเนาสมุดบัญชี ท่ีรับรองสําเนาถูกต
อง 

แนบมาพร
อมกับการนําส�งเอกสารเรียกร
องสินไหม 
 

1.5.2  วิธีการติดต*อบริษัท และหน*วยงานท่ีเก่ียวข+อง กรณีมีข+อพิพาทหรือเรื่องร+องเรียน 
 

วิธีการติดต*อบริษัท  
บริษัท แอ0ดวานช2 ไลฟ4 ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ�: เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้     

ทาวเวอร2 ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใต
แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
ฝ|ายลูกค
าสัมพันธ2 หมายเลขโทรศัพท2 02-648-3600 หรือ โทรสาร 02-648-3555                      

เว็ปไซต2 www.alife.co.th และ ไลน2 @alifeplan อีเมล2 cs@alife.co.th  
 

กรณีเรื่องร+องเรียนสามารถร+องเรียน 
แผนกพิจารณาเรื่องร
องเรียน (We Care Unit) บริษัท แอ0ดวานช2 ไลฟ4 ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ�: เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร2 ชั้น1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต
แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท2 02-648-3600 หรือ โทรสาร 02-648-3555 เว็ปไซต2 
www.alife.co.th และ ไลน2 @alifeplan อีเมล2 wecare@alife.co.th 

 

เอกสารประกอบเรื่องร+องเรียน 

• แบบฟอร2มคําร
องเรื่องร
องเรียน 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร
อมลงนามรับรองสําเนาถูกต
องเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข
อง 
(ถ
ามี) 

• เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข
อง (ถ
ามี) 
ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

• บริษัทรับและตรวจเอกสาร 

• ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร
องเรียน โดยหน�วยงานรับเรื่องร
องเรียน (We Care Unit) 
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• กรณีเรื่องร
องเรียนมีความยุ�งยากซับซ
อน  จะมีการนําเรื่องเข
าพิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร
องเรียนและแจ
งผลการพิจารณาต�อผู
ร
องเรียน 

• กระบวนการพิจารณาเรื่องร
องเรียนไม�เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีได
รับเอกสารถูกต
อง
ครบถ
วน 
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2. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล*าว    

2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
   หลักการเบ้ืองต+นเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(1) ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี จะช�วยยกระดับผลการดําเนินงานของบริษัทในการบริหารงานขององค2กร

ให
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค2 และเป>นหัวใจสําคัญท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จและความยั่งยืนใน
ระยะยาว อีกท้ัง ยังช�วยเพ่ิมความเชื่อม่ัน ความไว
วางใจและเพ่ิมมูลค�าสูงสุดให
แก�ลูกค
า พนักงาน ผู
ถือหุ
นและผู
มี
ส�วนได
เสียอ่ืนๆ  

คณะกรรมการบริษัทจึงยึดม่ันในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงได
แก� 

• Accountability  : ความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง และ
สามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได
  

• Responsibility : ความรับผิดชอบต�อการปฎิบัติหน
าท่ีและภาระงานท่ีได
รับมอบหมาย 
ด
วยความรู
ความสามารถสูงสุด ด
วยความรอบคอบภายใต
กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน2
สูงสุดขององค2กร  

• Equitability : การปฎิบัติต�อผู
มีส�วนได
เสียอย�างเท�าเทียมกัน เป>นธรรมต�อทุกฝ|ายและมี
คําอธิบายได
 

• Transparency : ความโปร�งใสในการดําเนินงานท่ีตรวจสอบได
และการเปyดเผยข
อมูลอย�าง
โปร�งใสแก�ผู
เก่ียวข
องทุกฝ|าย 

• Ethics : การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต
กฎระเบียบ รวมถึง
ผลประโยชน2สูงสุดขององค2กรและมีแนวประพฤติปฎิบัติทางธุรกิจท่ีซ่ือสัตย2เป>นมิตรและ
ยุติธรรม  

• Corporate Social Responsibility : การมีความรับผิดชอบต�อสังคม  
นอกจากนี้ การกํากับดูแลกิจการยังช�วยกําหนดทิศทางแนวปฎิบัติภายในบริษัทซ่ึงจะช�วยกําหนด

ทิศทาง สร
างความม่ันใจให
กับธุรกิจและสามารถแข�งขันในตลาดภายใต
การดําเนินการอย�างมีจรรยาบรรณ มี
มาตรฐานสากลและเป>นไปตามกฏหมาย  

 

(2) วัตถุประสงค�หลักของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
-      สร
างความเชื่อม่ันให
กับผู
ถือหุ
น ผู
มีส�วนได
เสียและผู
ท่ีเก่ียวข
องกับบริษัททุกฝ|าย  
-       ช�วยพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค2กรให
เกิดประสิทธิภาพและได


มาตรฐานเพ่ือเป>นการเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันให
กับบริษัท  
-      ช�วยตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให
การปฏิบัติงานเป>นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว
และ

ปรับปรุงการดําเนินงานให
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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(3) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
การกํากับดูแลกิจการเป>นการจัดโครงสร
างและความสัมพันธ2ในองค2กรระหว�างคณะกรรมการ 

ผู
บริหาร พนักงาน ผู
ถือหุ
นและผู
มีส�วนได
เสีย เพ่ือสร
างความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจและจะนําไปสู�การ
เติบโต อีกท้ัง ยังเพ่ิมมูลค�าให
แก�ผู
ถือหุ
นในระยะยาวและคํานึงถึงผู
มีส�วนได
เสียทุกราย  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด
วยผู
ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ2และมีความมุ�งม่ัน พร
อมท่ีจะ
ปฏิบัติหน
าท่ีตามวัตถุประสงค2และข
อบังคับของบริษัทด
วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย2สุจริตและมี
จริยธรรม โดยจะถือเอาผลประโยชน2ของผู
ถือหุ
นและบริษัทเป>นท่ีต้ัง คณะกรรมการบริษัทจะทําหน
าท่ีกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลฝ|ายบริหารให
ปฎิบัติตามนโยบาย อีกท้ัง 
ยังให
ความสําคัญต�อการควบคุมภายใน เนื่องจากเป>นกลไกสําคัญในการช�วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปกปoอง
ทรัพย2สินของบริษัทมิให
สูญหายหรือถูกนําไปใช
ในทางท่ีผิดและปoองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค2กร ซ่ึงทาง
คณะกรรมการบริษัทและฝ|ายบริหารจะมีการควบคุมดูแลอย�างเคร�งครัด เพ่ือให
การดําเนินงานเป>นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและอยู�ภายใต
ระเบียบข
อบังคับต�างๆ ท่ีเก่ียวข
อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน 
คปภ.) กําหนด ซ่ึงถือเป>นองค2ประกอบท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

บริษัทได
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายใต
แนวทางปฎิบัติ ท่ีดี ซ่ึงกําหนดโดย
คณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกําหนดเป>นนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือความโปร�งใสและสร
างความเชื่อม่ันให
เกิดแก�ผู
ลงทุนและผู
ท่ีเก่ียวข
องทุกฝ|าย พร
อมท้ัง
ดูแลมิให
เกิดปBญหาความขัดแย
งทางผลประโยชน2 นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติต�อผู
ถือหุ
นและผู
มีส�วนได
เสีย
อย�างเท�าเทียมกันและเป>นธรรม เพ่ือให
เกิดประโยชน2สูงสุดต�อทุกฝ|าย ท้ังผู
ถือหุ
น ลูกค
า คู�ค
า พนักงานและผู
มี
ส�วนได
เสียทุกฝ|ายท่ีมีส�วนเก่ียวข
อง โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทแบ�งออกเป>น 5 ส�วนด
วยกัน 

 

(4) โครงสร+างองค�กร 
บริษัทได
กําหนดโครงสร
างองค2กรโดยได
รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการ

บริหารจัดการองค2กรและการกํากับดูแลกิจการในด
านต�างๆ จึงมีคณะกรรมการชุดย�อย หน�วยงานท่ีสําคัญในการ
สนับ สนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให
บรรลุเปoาหมายท่ีวาง 
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นโยบายและแนวปฎิบัติเก่ียวกับกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ส*วนท่ี 1 สิทธิของผู+ถือหุ+น 

คณะกรรมการบริษัทให
ความสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ�งเน
นหลักการ
เก่ียวกับเรื่องสิทธิของผู
ถือหุ
นทุกราย ไม�ว�าจะเป>นผู
ถือหุ
นรายใหญ�หรือผู
ถือหุ
นรายย�อย ด
วยความเสมอภาคและ
ส�งเสริมให
ผู
ถือหุ
นได
ใช
สิทธิของตน 

 

(1.1) สิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
บริษัทให
สิทธิผู
ถือหุ
นทุกรายมีส�วนร�วมรับทราบการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญภายในบริษัท สิทธิ

การซ้ือขายหรือโอนหุ
น ผู
ถือหุ
นจะได
รับข
อมูลข้ันตอน ระเบียบวาระการประชุมผู
ถือหุ
นและข
อมูลประกอบการ
พิจารณา สิทธิลงทะเบียนเป>นผู
ถือหุ
น สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป>นกรรมการ สิทธิในการเข
าร�วมประชุมและ
ออกเสียงเพ่ือแต�งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ ผู
สอบบัญชี สิทธิในการซักถามข
อสงสัย เสนอความคิดเห็นและสิทธิ
ในการรับเงินปBนผล ซ่ึงโดยท่ัวไปเป>นเรื่องท่ีมีกฎหมายกําหนดอยู�แล
วในข
อบังคับของบริษัท 

 

(1.2) สิทธิในการประชุมผู+ถือหุ+น  
นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต�างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล
ว คณะกรรมการบริษัทยัง

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให
แก�ผู
ถือหุ
นทุกกลุ�ม ให
ใช
สิทธิในการเข
าร�วมประชุมผู
ถือหุ
นและออกเสียง
อย�างเต็มท่ี โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 

(1.2.1) ก*อนวันประชุมผู+ถือหุ+น  
บริษัทจัดทําหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุ
น โดยกําหนดวาระการประชุมอย�างชัดเจน 

ระบุวัตถุประสงค2 เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต�ละวาระ 
 

(1.2.2) วันประชุมผู+ถือหุ+น 
(1) คณะกรรมการต
องให
ข
อมูลท่ีสําคัญและจําเป>นสําหรับผู
ถือหุ
นเก่ียวกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย�างชัดเจน 
(2) บริษัทต
องอํานวยความสะดวกให
แก�ผู
ถือหุ
นได
ใช
สิทธิในการเข
าร�วมประชุมและ

ออกเสียงอย�างเต็มท่ี โดยจัดประชุมในวัน และเวลาทําการ ณ ท
องท่ีอันเป>นท่ีต้ัง
สํานักงานใหญ�ของบริษัท พร
อมท้ังจัดให
มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย�างเพียงพอ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารของผู
ถือหุ
นท่ีจะเข
า
ร�วมประชุม  

(3) ผู
ถือหุ
นทุกรายจะได
รับข
อมูลเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร
อมด
วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให
ชัดเจนว�าเป>นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล
วแต�
กรณี พร
อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล�าว โดยบริษัทจะจัดส�งให

ผู
ถือหุ
นได
รับทราบเป>นการล�วงหน
าไม�น
อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม 
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(4) กรณีท่ีผู
ถือหุ
นไม�สามารถเข
าร�วมประชุมด
วยตนเองได
 บริษัทเปyดโอกาสให
ผู
ถือหุ
น
สามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดๆ เข
าร�วมประชุมแทนได
 โดยใช
หนังสือมอบฉันทะ
ตามท่ีบริษัทได
จัดส�งพร
อมกับหนังสือนัดประชุม  

(5) ก�อนเริ่มการประชุม ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงวิธีการใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
วิธีนับคะแนนเสียงของผู
ถือหุ
นท่ีต
องลงมติในแต�ละวาระและยังเปyดโอกาสให
ผู
ถือ
หุ
นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข
อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต�างๆ อย�าง
อิสระ โดยประธานท่ีประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมตามท่ี
ได
แจ
งไว
 ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม� มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข
อมูลสําคัญในท่ีประชุมโดยมิได
แจ
งให
ผู
ถือหุ
นทราบล�วงหน
า เว
นแต�
ในกรณีจําเป>นเพ่ือประโยชน2ของบริษัทและได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ2ของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข
องอย�างเคร�งครัด  

(6) กรรมการทุกคน ประธานคณะกรรมการชุดย�อยและผู
บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข
อง 
ควรเข
าร�วมประชุมหากไม�ติดภารกิจสําคัญ เพ่ือตอบข
อซักถามและรับฟBงความ
คิดเห็นของผู
ถือหุ
น พร
อมบันทึกประเด็นการซักถามและข
อคิดเห็นท่ีสําคัญไว
ใน
รายงานการประชุม เพ่ือให
ผู
ถือหุ
นสามารถตรวจสอบได
  

(7) ในวาระการประชุมเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ บริษัทได
เปyดโอกาสให
ผู
ถือหุ
นสามารถ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการได
ทีละคน ผู
ถือหุ
นจึงมีสิทธิท่ีจะเลือกผู
แทนท่ี
ตนเองเห็นว�ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข
ามาทําหน
าท่ีกรรมการเพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน2ของตน ซ่ึงจะทําให
เกิดความหลากหลายและเป>นตัวแทนของผู
ถือหุ
น
อย�างแท
จริง  

 

(1.2.3) หลังวันประชุมผู+ถือหุ+น 
บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมให
เสร็จสมบูรณ2ภายใน 14 วัน นับจากวัน

ประชุม โดยรายงานการประชุมจะมีข
อมูลดังต�อไปนี้  
(1) เนื้อหาการประชุมอย�างถูกต
องครบถ
วน  
(2) รายชื่อกรรมการผู
เข
าร�วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม  
(3) คําถามคําตอบในประเด็นท่ีมีผู
ถือหุ
นซักถามและผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ  
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ส*วนท่ี 2 การปฏิบัติต*อผู+ถือหุ+นอย*างเท*าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต�อผู
ถือหุ
นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน ท้ังผู
ถือหุ
นราย

ใหญ� ผู
ถือหุ
นรายย�อยหรือผู
ถือหุ
นต�างชาติ โดยมุ�งเน
นการปoองการละเมิดสิทธิของผู
ถือหุ
น ท้ังนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยึดหลักปฏิบัติท่ีจะดําเนินการประชุมผู
ถือหุ
นให
เป>นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู
ถือหุ
นท่ี
กําหนดโดยหน�วยงานราชการท่ีกํากับดูแล ซ่ึงกําหนดให
มีการประชุมผู
ถือหุ
นอย�างน
อยป:ละ 1 ครั้ง ภายในไม�เกิน 
4 เดือนนับแต�วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ในการจัดประชุมผู
ถือหุ
นทุกครั้งคณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิ
ของผู
ถือหุ
นอย�างเท�าเทียมกันทุกรายและให
สิทธิแก�ผู
ถือหุ
นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ
นต�อหนึ่งเสียง  

(2.1) แนวปฎิบัติและปMองสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย*างเท*าเทียมกัน  
(1) การจัดประชุมผู
ถือหุ
นจะคํานึงถึงความสะดวกของผู
ถือหุ
นเป>นหลัก  
(2) บริษัทได
ทําการจัดส�งหนังสือนัดประชุมพร
อมข
อมูลประกอบการประชุมตามวาระต�างๆ 

ให
ผู
ถือหุ
นทราบล�วงหน
าก�อนวันประชุมผู
ถือหุ
นไม�น
อยกว�า 7 วัน  
(3) บริษัทให
ข
อมูล ระเบียบวาระการประชุม และข
อมูลประกอบการประชุมท่ีชัดเจน 

เพียงพอ 
(4) ในแต�ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู
ถือหุ
น

ต
องนํามาแสดงตนในการเข
าร�วมประชุม ข
อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวข
องกับการ
ประชุมผู
ถือหุ
น แบบหนังสือมอบฉันทะพร
อมคําชี้แจงในการมอบฉันทะของผู
ถือหุ
น 
และข
อมูลประกอบอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เช�น ประวัติกรรมการแต�ละคนสําหรับการพิจารณา
วาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประวัติของกรรมการอิสระท่ี
ได
รับการแต�งต้ังจากบริษัทให
เป>นผู
รับมอบฉันทะ และข
อมูลเก่ียวกับผู
สอบบัญชี เป>น
ต
น รวมถึงจัดให
มีการบันทึกการประชุมท่ีถูกต
องครบถ
วน เพ่ือให
ผู
ถือหุ
นสามารถ
ตรวจสอบได
  

(5) คณะกรรมการแจ
งให
ผู
ถือหุ
นทราบถึงหลักเกณฑ2ในการประชุม การออกเสียงลงมติ 
รวมท้ังสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ
นต�อ 1 เสียง 

(6) ในการประชุมผู
ถือหุ
น กรรมการผู
มีส�วนได
เสียในวาระการประชุมใด ต
องแจ
งให
ท่ี
ประชุมผู
ถือหุ
นทราบ และต
องงดการมีส�วนร�วมในการประชุมวาระนั้น 

(7) บริษัทต
องไม�เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม�ได
แจ
งล�วงหน
าแก�ผู
ถือหุ
น โดยเฉพาะวาระท่ีมี
ความสําคัญซ่ึงผู
ถือหุ
นอาจไม�มีข
อมูลและเวลาท่ีเพียงพอต�อการพิจารณาและตัดสินใจ 

(8) บริษัทเปyดโอกาสให
ผู
ถือหุ
นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม�น
อยกว�าร
อยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระการประชุมผู
ถือหุ
น และ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต�งต้ังเป>นกรรมการบริษัท 
 

(2.2) ความขัดแย+งทางผลประโยชน� 
บริษัทให
ความสําคัญต�อผู
ถือหุ
น โดยมีมาตรการปoองกันความขัดแย
งทางผลประโยชน2ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
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(1) ห
ามกรรมการ ผู
บริหาร พนักงานงานใช
โอกาสจากการท่ีตนมีตําแหน�งหน
าท่ี แสวงหา
ประโยชน2ส�วนตนหรือบุคคลอ่ืน และให
หลีกเลี่ยงรายการหรือธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจ
ก�อให
เกิดความขัดแย
งทางผลประโยชน2กับบริษัท 

(2) กรณีท่ีบริษัทจําเป>นต
องทํารายการหรือธุรกรรมกับบริษัทอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข
องกัน การ
ทํารายการหรือธุรกรรมดังกล�าว ต
องผ�านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึง
คณะกรรมการต
องคํานึงถึงประโยชน2สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล 
ราคาตลาด หรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีต
องเป>นไปตามธรรมดาการค
าปกติท่ัวไป  

(3) กรรมการหรือผู
บริหารท่ีมีส�วนได
เสียในรายการ หรือธุรกรรม ต
องไม�มีส�วนร�วมในการ
พิจารณาอนุมัติในวาระนั้นๆ  

(4) กรรมการ หรือผู
บริหาร ต
องรายงานการมีส�วนได
เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข
อง แก�เลขานุการบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันท่ีได
รับการแต�งต้ัง หรือวันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงข
อมูล และให
เลขานุการนําส�งเอกสารท่ีเก่ียวข
องให
ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได
รับรายงาน  
 

ส*วนท่ี 3 บทบาทของผู+มีส*วนได+เสีย 
คณะกรรมการบริษัทให
ความสําคัญต�อสิทธิของผู
มีส�วนได
เสียทุกกลุ�มท่ีเก่ียวข
องกับบริษัท ได
แก� 

ผู
ถือหุ
น ลูกค
า และผู
ถือกรมธรรม2 ตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน พนักงานและผู
บริหาร คู�ค
า 
คู�แข�ง เจ
าหนี้  สังคมและสิ่งแวดล
อม  ซ่ึงทางคณะกรรมการบริษัทได
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข
อง เพ่ือให
เกิดความโปร�งใสและเป>นธรรมต�อผู
มีส�วนได
เสียทุกกลุ�ม ดังนี้  

 

(3.1) การปฎิบัติต*อผู+ถือหุ+น  
บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผู
ถือหุ
นให
ได
รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกัน เช�น สิทธิในการเข
า

ประชุมผู
ถือหุ
น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผู
ถือหุ
น รวมถึงสิทธิใน
การท่ีจะได
รับผลตอบแทนอย�างเป>นธรรม โดยบริษัทมุ�งม่ันในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร
างความพึงพอใจสูงสุดแก�ผู

ถือหุ
นด
วยผลตอบแทนท่ีดีอย�างต�อเนื่อง และมีนโยบายจ�ายเงินปBนผลท่ีข้ึนอยู�กับผลประกอบการ รวมท้ังมีการ
เปyดเผยข
อมูล ข�าวสาร และสารสนเทศต�อผู
ถือหุ
นอย�างถูกต
องครบถ
วน มีมาตรฐาน โปร�งใส เชื่อถือได
 และ
ทันเวลา  

(3.2) การปฎิบัติต*อลูกค+าและผู+ถือกรมธรรม�  
บริษัทให
บริการและรักษาประโยชน2ของลูกค
าและผู
ถือกรมธรรม2 ดังนี้ 
(1)  กําหนดเบ้ียประกันภัยและผลประโยชน2ของกรมธรรม2ท่ีเป>นธรรม พร
อมท้ังเน
นย้ําให


พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงินต
องให
บริการท่ีดีอย�างสมํ่าเสมอ  
(2)  รักษาผลประโยชน2ของลูกค
าและผู
ถือกรมธรรม2 โดยเฉพาะอย�างยิ่งต
องรักษาความลับ

ของลูกค
าและผู
ถือกรมธรรม2  
(3)  ยึดม่ันในการบริหารงานด
วยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกค
าให
ได
รับสิทธิความ

คุ
มครองสิทธิประโยชน2ตามกรมธรรม2ประกันภัยอย�างเป>นธรรม 
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(4)  จัดให
มีระบบจัดการข
อร
องเรียน เพ่ือแก
ไขเรื่องร
องเรียนด
วยความยุติธรรม และมี
มาตรการคุ
มครองผู
ร
องเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย2บริการลูกค
า ท่ีจะคอยดูแลให
ความ
ช�วยเหลือเม่ือลูกค
าประสบปBญหา เพ่ือตอบสนองความต
องการและสร
างความพึงพอใจ
สูงสุดให
แก�ลูกค
า 

(3.3) การปฏิบัติต*อตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน  
(1)  กําหนดให
มีการฝ�กอบรมและพัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษา

ทางการเงิน รวมถึงเน
นย้ําจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน
าท่ีเป>นตัวแทนประกันชีวิต และ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

(2)  ส�งเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงินผู
เป>นส�วนสําคัญต�อ
ธุรกิจให
มีความก
าวหน
าและมีความม่ันคงในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพ
ของตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ  

(3)  กําหนดจะกําหนดค�าตอบแทนท่ีเหมาะสม และจัดให
มีผลิตภัณฑ2ท่ีมีความหลากหลาย 
เพ่ือให
ตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน สามารถนําไปเสนอต�อลูกค
าได

อย�างครอบคลุมและตามความต
องการ 

 

(3.4) การปฎิบัติต*อพนักงานและผู+บริหาร  
(1)  บริษัทมีการปฏิบัติกับพนักงานอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�มีการแบ�งแยกเพศ เชื้อชาติ 

สัญชาติ อายุ ศาสนา ความพิการ และสถานศึกษา 
(2)  บริษัทจัดให
มีการฝ�กอบรม การสัมมนา และให
ความรู
เก่ียวกับเรื่องต�างๆ กับพนักงาน

และผู
บริหารในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเ พ่ิมเติมความรู
  ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน อยู�สมํ่าเสมอ 

(3)  ในการปฎิบัติงานบริษัทยังคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเป>นสําคัญ 
โดยมีสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจําป: เงินชดเชยกรณี
เกษียณอายุ และมีข
อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ีกําหนดในกฎหมาย
แรงงาน  

(4)  บริษัทมีการพิจารณาค�าตอบแทนพนักงานและการเลื่อนตําแหน�งเป>นประจําทุกป: โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน 

 

(3.5) การปฎิบัติต*อคู*ค+า  
(1)  บริษัทมีการดําเนินธุรกิจกับคู�ค
าอย�างเท�าเทียมกันตามกรอบการแข�งขันทางการค
าท่ี

สุจริต โปร�งใส และเป>นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค
าและสัญญาท่ี
ตกลงไว
กับคู�ค
าอย�างเคร�งครัด โดยไม�เลือกว�าจะเป>นคู�ค
ารายใหญ�หรือรายเล็ก 

(2)  บริษัทปฎิบัติต�อคู�ค
าด
วยความเป>นธรรมและต้ังม่ันอยู�บนพ้ืนฐานการได
รับผลตอบแทนท่ี
เป>นธรรมท้ังสองฝ|าย 
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(3)  บริษัทมีการส�งเสริมและพัฒนาความรู
ด
านประกันชีวิตให
กับคู�ค
า เพ่ือให
สามารถนํา
ความรู
ไปปรับใช
ในการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 

(4)  บริษัทมีการกําหนดนโยบายไม�เรียกหรือรับทรัพย2สิน หรือผลประโยชน2ใด ๆ จากคู�ค
า 
และไม�ทําธุรกิจกับคู�ค
าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย2สินทางปBญญา หรือมี
พฤติกรรมท่ีไม�ชอบด
วยกฎหมาย  

(3.6) การปฎิบัติต*อคู*แข*ง  
(1)   บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข�งขันท่ีดีและเป>นธรรม และยึดถือกติกาการแข�งขันอย�าง

เคร�งครัด 
(2)   บริษัทหลีกเลี่ยงวิธีการไม�สุจริตเพ่ือทําลายคู�แข�ง ไม�โฆษณาหรือให
ข�าวสารท่ีบิดเบือน

ความจริงท่ีเป>นการทําร
ายหรือโจมตีคู�แข�งทางการค
าไม�ว�าทางตรงหรือทางอ
อม มุ�งเน
น
การแข�งขันทางด
านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให
บริการ เพ่ือประโยชน2สูงสุด
ของลูกค
า  

(3)   บริษัทไม�แสวงหาข
อมูลอันเป>นความลับทางการค
าของคู�แข�งด
วยวิธีการท่ีไม�สุจริต 
(4)   บริษัทไม�ทําความตกลงใดๆ กับคู�แข�งหรือบุคคลอ่ืนใดในลักษณะท่ีอาจทําให
ลดหรือ

จํากัดการแข�งขันทางการค
า 
 

(3.7) การปฎิบัติต*อเจ+าหนี้   
(1)   บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีได
ตกลงกันไว
อย�างเคร�งครัด ท้ังในแง�ของ

การชําระคืนเงินต
นและดอกเบ้ีย การดูแลหลักทรัพย2คํ้าประกัน รวมถึงภาระผูกพันและ
หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน  

(2)   ในกรณีท่ีบริษัทไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข
อใดข
อหนึ่ง หรือมีเหตุให
ผิดนัดชําระหนี้ 
บริษัทจะรีบแจ
งให
เจ
าหนี้ทราบโดยไม�ปกปyดข
อเท็จจริง เพ่ือร�วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก
ไขโดยใช
หลักความสมเหตุสมผล  

(3)   บริษัทยังบริหารจัดการเงินกองทุนให
มีโครงสร
างท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทและรักษาความเชื่อม่ันต�อเจ
าหนี้  ตลอดจนมุ�งม่ันในการรักษา
สัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจ
าหนี้ เพ่ือให
เกิดความเชื่อม่ันและความไว
วางใจซ่ึงกันและกัน  

 

(3.8) ความรับผิดชอบต*อสังคมและส่ิงแวดล+อม  
(1)   บริษัทจะปฏิบัติหน
าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี โดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป>นประโยชน2

ต�อประเทศชาติ เพ่ือสร
างความเจริญให
สังคม รวมท้ังให
ความสําคัญต�อการประหยัด
พลังงานภายในองค2กรและการอนุรักษ2สิ่งแวดล
อม  

(2)   บริษัทมุ�งม่ันสนับสนุนและช�วยเหลือชุมชนในด
านการศึกษา ด
านสังคมอย�างต�อเนื่อง 
โดยให
พนักงานมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ เพ่ือช�วยเหลือชุมชนและสังคม  
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ส*วนท่ี 4 การเปQดเผยข+อมูลและความโปร*งใส  
บริษัทให
ความสําคัญกับการเปyดเผยข
อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข
องกับบริษัทต�อสาธารณชน ท้ังข
อมูล

ทางการเงินและข
อมูลท่ีมิใช�ข
อมูลทางการเงินอย�างถูกต
อง ครบถ
วน ทันเหตุการณ2 และเป>นไปตามข
อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ดังนี้ 

(4.1) รายงานประจําปE และแบบแสดงรายการข+อมูลประจําปE 
คณะกรรมการบริษัทจัดให
มีการทํารายงานประจําป: และแบบแสดงรายการข
อมูลประจําป:

ของบริษัทท่ีเปyดเผยข
อมูลอย�างถูกต
องครบถ
วน และเป>นข
อมูลท่ีสะท
อนให
เห็นถึงการดําเนินธุรกิจและผลการ
ดําเนินงานในรอบป:ท่ีผ�านมา โดยเปyดเผยผ�านทาง เว็ปไซต2บริษัท www.alife.co.th และยังได
เผยแพร�ใน
หนังสือพิมพ2รายวันตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

(4.2) รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเป>นผู
รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจําป: งบการเงินดังกล�าวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู
สอบ
บัญชีของบริษัทการเปyดเผยข
อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ท้ังข
อมูลทางการเงิน และไม�ใช�การเงิน ดําเนินการบน
พ้ืนฐานของข
อเท็จจริงอย�างครบถ
วนและสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการเปyดเผยข
อมูลสําคัญอย�างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให
มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย�างมีคุณภาพและถูกต
องตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเป>นท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีการเปyดเผยข
อมูลสําคัญ
ของบริษัทอย�างโปร�งใสและเพียงพอ โดยมีฝ|ายบัญชี และหรือ ผู
สอบบัญชีมาประชุมร�วมกัน และนําเสนอรายงาน
ทางการเงินต�อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  

 

(4.3) เว็ปไซต�บริษัท www.alife.co.th 
คณะกรรมการได
จัดให
มีช�องทางการสื่อสารและเผยแพร�ข
อมูลเก่ียวกับบริษัทท่ีทันเหตุการณ2

ผ�านทางเว็ปไซต2บริษัท และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็ปไซต2 ให
มีความทันสมัย ง�ายต�อการใช
งาน เพ่ือ
ประโยชน2ของผู
ถือหุ
นและผู
มีส�วนได
เสียอ่ืนๆ  
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ส*วนท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู
ถือหุ
น มีหน
าท่ีกํากับดูแลการบริหารจัดการงานของ

บริษัทและปฏิบัติหน
าท่ีให
เป>นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค2 และข
อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู
ถือ
หุ
นด
วยความซ่ือสัตย2สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน2ของผู
ถือหุ
น โดยคํานึงถึงผู
มีส�วนได
เสียอ่ืนๆ ด
วย 
รวมถึงเป>นผู
กําหนดวิสัยทัศน2 กลยุทธ2 เปoาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให

ฝ|ายจัดการดําเนินการให
เป>นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือประโยชน2สูงสุดของบริษัทและผู
ถือหุ
น 

 (5.1) โครงสร+างของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด
วยบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถและประสบการณ2 เป>นผู
มี

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร�วมกับผู
บริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบาย การดําเนิน
ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการดําเนินงานในด
านต�างๆ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ัง ยังมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู
บริหารระดับสูง และการดําเนินงานของบริษัทให
เป>นไปตาม
แผนท่ีวางไว
 

ข
อบังคับของบริษัทกําหนดให
มีกรรมการไม�น
อยกว�า 5 คน โดยการแต�งต้ังและถอดถอน
กรรมการบริษัทดําเนินการด
วยความโปร�งใสโดยท่ีประชุมผู
ถือหุ
น ซ่ึงประกอบไปด
วยกรรมการท่ีเป>นผู
บริหาร 
กรรมการท่ีไม�เป>นผู
บริหาร และกรรมการอิสระ 

(5.2) ขอบเขต อํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้  
(1)  คณะกรรมการมีอํานาจหน
าท่ีดูแลและจัดการบริษัทให
เป>นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค2 

ข
อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู
ถือหุ
น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให
กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย�างใดอย�างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ได
 โดยจะกําหนดเง่ือนไขให
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร�วมกันและประทับตราสําคัญ 

(2)  กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน2 ภารกิจ กลยุทธ2 เปoาหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของ
บริษัท และกํากับดูแลให
ฝ|ายบริหารดําเนินการให
เป>นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว
อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(3)  พิจารณาตัดสินในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช�น นโยบาย
และแผนธุรกิจ อํานาจการบริหาร การได
มาหรือจําหน�ายไปซ่ึงทรัพย2สินและรายการอ่ืน
ใดท่ีกฎหมายกําหนด 

(4)   กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีประกอบด
วยหลักการ
และแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการ ฝ|ายบริหาร พนักงาน โดยมุ�งสร
างสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน
าท่ี สร
างความเข
าใจและให
ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด 
ควบคู�ไปกับข
อบังคับและระเบียบของบริษัท เพ่ือให
เกิดความเป>นธรรมต�อผู
มีส�วนได
เสีย
ทุกกลุ�ม 
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(5)  จัดให
มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความน�าเชื่อถือ 
รวมท้ังดูแลให
มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(6)   พิจารณาถึงปBจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีอาจเกิดข้ึน และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย�างครบถ
วนและครอบคลุม กํากับดูแลให
ผู
บริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดังกล�าว ตลอดจนจัดให
มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
มีประสิทธิผล 

(7)  สอดส�องดูแลและจัดการแก
ไขปBญหาความขัดแย
งทางผลประโยชน2ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึง
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมุ�งเน
นให
เกิดประโยชน2สูงสุดต�อผู
ถือหุ
นและผู
มีส�วนได
เสีย
โดยรวม 

(8)  จัดให
มีระบบหรือกลไกการกําหนดค�าตอบแทนผู
บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเหมาะสม 
สอดคล
องกับผลการดําเนินงาน เพ่ือก�อให
เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

(9)   เป>นผู
นําและเป>นแบบอย�างในการปฏิบัติงานท่ีดี มีจรรยาบรรณ สอดคล
องกับนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(10) จัดให
มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข
ามารับผิดชอบในตําแหน�งบริหารท่ีสําคัญทุก
ระดับอย�างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร�งใส เป>นธรรม 

(11) เข
าร�วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู
ถือหุ
น เว
นแต�ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย 
โดยกรรมการท่ีไม�สามารถเข
าร�วมประชุมจะต
องแจ
งให
ประธานกรรมการหรือ
เลขานุการคณะกรรมการทราบล�วงหน
าก�อนการประชุม 

(12) พัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง เข
าอบรมหรือเข
าร�วมใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข
องกับการปฏิบัติหน
าท่ีกรรมการ 

(13) ส�งเสริมให
กรรมการ ผู
บริหาร และพนักงานทุกคนเข
าใจถึงมาตรฐานด
านจริยธรรมท่ี
บริษัทใช
ในการดําเนินธุรกิจ โดยให
มีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป>นลายลักษณ2
อักษร เพ่ือเป>นแนวทางการปฏิบัติ และติดตามให
มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล�าว
อย�างจริงจัง 

(5.3) อํานาจอนุมัติของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องต�างๆของบริษัทตามขอบเขตหน
าท่ีท่ีกําหนดโดย

กฎหมาย ข
อบังคับบริษัท และมติท่ีประชุมผู
ถือหุ
น ซ่ึงรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน2 นโยบาย กลยุทธ2
ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินธุรกิจประจําป: แผนธุรกิจ
ระยะปานกลาง การกําหนดเปoาหมาย การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานโดยเทียบกับแผนท่ีได

กําหนดไว
ก�อนแล
ว  
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(5.4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทต
องเข
าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบและร�วมกัน

ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย�างน
อย 4 ครั้งต�อป: ท้ังนี้ กรรมการต้ังแต� 2 คนข้ึน
ไปสามารถร
องขอให
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได
 และประธานกรรมการต
องกําหนดวัน
ประชุมภายใน 14 วัน นับแต�วันท่ีได
รับการร
องขอ การประชุมคณะกรรมการต
องมีกรรมการมาประชุมไม�น
อย
กว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป>นองค2ประชุม ท้ังนี้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให
ประธาน
กรรมการหรือผู
ซ่ึงได
รับมอบหมายส�งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม�น
อยกว�า  7 วัน ก�อนวันประชุม 
เว
นแต�ในกรณีจําเป>นเร�งด�วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน2ของบริษัทจะแจ
งนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวัน
นัดประชุมเร็วกว�านั้นก็ได
 

ในการพิจารณาเรื่องต�างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทําหน
าท่ีประธานในท่ีประชุมได
จัดสรรเวลา
ในการประชุมอย�างเพียงพอ และเปyดโอกาสให
กรรมการแสดงความคิดเห็นได
อย�างอิสระ ท้ังนี้ การลงมติในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให
ถือเสียงข
างมาก โดยให
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เว
นแต�กรรมการซ่ึงมี
ส�วนได
เสียในเรื่องใดไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท�ากัน ประธานในท่ีประชุมจะออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป>นเสียงชี้ขาด ในกรณีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม หรือไม�สามารถปฏิบัติหน
าท่ี
ได
 ให
รองประธานกรรมการเป>นประธานท่ีประชุม ถ
าไม�มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติหน
าท่ี
ได
 ให
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป>นประธานในท่ีประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ไม�มีฝ|ายจัดการเข
าร�วมประชุมด
วย เพ่ือความเป>นอิสระในการอภิปรายปBญหาเก่ียวกับการจัดการ เว
นแต�ในบาง
วาระท่ีฝ|ายจัดการได
เข
าร�วมประชุม เพ่ือให
ข
อมูลท่ีเป>นประโยชน2เพ่ิมเติม 

 

(5.5) ประธานกรรมการบริษัท 
ขอบเขต อํานาจ หน
าท่ีของประธานกรรมการบริษัทมีดังนี้  
(1)   เป>นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมดังกล�าวให
เป>นไป 

ด
วยความเรียบร
อย  
(2)   ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของบริษัทให
เป>นไปด
วยความเรียบร
อยและอยู�ใน

วัตถุประสงค2ของบริษัท   
(3)   ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให
ภายใต
ข
อบังคับ ระเบียบ มติ 

หรือคําสั่งของบริษัท 
 

(5.6) กรรมการผู+จัดการ  
    ขอบเขต อํานาจ หน
าท่ีของกรรมการผู
จัดการ กรรมการผู
จัดการของบริษัทมีอํานาจในการ

ดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต�างๆ ดังนี้  
(1)   บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค2 ข
อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข
อกําหนด 

คําสั่ง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชุมผู
ถือหุ
นของบริษัทฯ  
(2)   บริหารและดําเนินธุรกิจภายใต
กฎหมาย และให
เป>นไปตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

และประกาศและหรือคําสั่งนายทะเบียน 
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(3)   ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให
เป>นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได
รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(4)   ดําเนินการให
มีการจัดทําและส�งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงาน
และงบประมาณต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติ และให
รายงานความก
าวหน
า
ตามแผนงานและงบประมาณท่ีได
รับอนุมัติต�อคณะกรรมการบริษัทเป>นประจําทุกเดือน  

(5)  บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ
าง รวมถึงการบรรจุ แต�งต้ัง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด
เงินเดือนหรือค�าจ
าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให
ออกจากตําแหน�งตามระเบียบ 
ข
อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กําหนด  

(6)   มีอํานาจในการมอบอํานาจช�วง และ/หรือมอบหมายให
บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะแทน
ได
โดยการมอบอํานาจช�วง   และ/หรือ การมอบหมายดังกล�าวให
อยู�ภายใต
ขอบเขต
แห�งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และ/หรือ ให
เป>นไปตามระเบียบ 
ข
อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กําหนดไว
  

(7)   เป>นผู
นําและปฏิบัติตนให
เป>นแบบอย�างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ                                                          

(5.7) เลขานุการท่ีประชุม 
ขอบเขต อํานาจ หน
าท่ีของเลขานุการท่ีประชุมมีหน
าท่ีต�างๆดังนี้ 
(1)  จัดการประชุมผู
ถือหุ
น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให
เป>นไปตามกฎหมาย 

ข
อบังคับของบริษัทและข
อพึงปฏิบัติต�าง ๆ  
(2)  บันทึกรายงานการประชุมผู
ถือหุ
น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังติดตาม

ให
มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู
ถือหุ
น และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
(3)   จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําป:ของบริษัท  หนังสือนัดประชุม

ผู
ถือหุ
น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
(4)   เก็บรักษารายงานการมีส�วนได
เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู
บริหาร และนําเสนอ

รายงานตามท่ีกฎหมายกําหนด  
(5)   ให
คําแนะนําเบ้ืองต
นแก�กรรมการในข
อกฎหมาย ระเบียบและข
อบังคับต�าง ๆ ของ

บริษัทท่ี คณะกรรมการต
องทราบและติดตามให
มีการปฏิบัติตามอย�างถูกต
องและ
สมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข
อกําหนดกฎหมายท่ีมีนัยสําคัญแก�
กรรมการ  

(6)   ติดต�อและสื่อสารกับผู
ถือหุ
นท่ัวไปให
ได
รับทราบสิทธิต�าง ๆ ของผู
ถือหุ
นและข�าวสาร
ของบริษัท  

(7)   ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
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(5.8) คณะกรรมการชุดย*อย 
คณะกรรมการบริษัทได
แต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อย จํานวน 4 คณะ เพ่ือปฏิบัติหน
าท่ี

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ องค2ประกอบและอํานาจหน
าท่ีของ
คณะกรรมการชุดย�อยแต�ละคณะมีดังนี้  

 

(5.8.1) คณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือให
การบริหารงานของบริษัทเกิดความคล�องตัว และมีการติดตาม กํากับการ

ดําเนินงานตามแผนงานท่ีได
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังให
ข
อเสนอแนะต�อคณะกรรมการบริษัท  
ในการตัดสินใจในประเด็นท่ีสําคัญต�อกลยุทธ2และทิศทางการดําเนินธุรกิจขององค2กร โดยคณะกรรมการบริหารมี
ขอบเขตอํานาจหน
าท่ีดังต�อไปนี้  

(1)  ให
ความเห็นและข
อเสนอแนะต�อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็น
ท่ีสําคัญต�อกลยุทธ2ขององค2กรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน 
งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากร  รวมท้ังสร
างระบบการทํางานของบริษัทฯ 
ให
เป>นไปในแนวทางเดียวกัน ก�อนนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ  

(2)   ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปoาหมายของแผนงานท่ี
ได
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และมีหน
าท่ีต
องรายงานผลการดําเนินงานต�อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป>นประจํา  

(3)  คัดเลือกและแต�งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให
ดํารงตําแหน�งผู
บริหารใน
ระดับผู
อํานวยการฝ|ายข้ึนไป พร
อมท้ังพิจารณากําหนดผลประโยชน2ตอบแทนท่ี
เหมาะสม  

(4)  พิจารณากลั่นกรองการใช
จ�ายเงินเพ่ือดําเนินการต�างๆ ในส�วนท่ีเกินกว�าอํานาจ
หรือเกินกว�าวงเงินอนุมัติของ กรรมการผู
จัดการ   เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ  

(5)  พิจารณากลั่นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ เพ่ือให
การดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  สําเร็จลุล�วงอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

(6)  มอบหมายเพ่ือให
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทน
คณะกรรมการบริหารตาม ท่ีคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควร  และ
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก
ไขอํานาจนั้นๆ ได
  

(7)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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(5.8.2) คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทแต�งต้ังคณะกรรมการการลงทุน เพ่ือดําเนินการให
การลงทุนของ

บริษัทเป>นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได
ถูกต
องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข
อง โดยให
คณะกรรมการลงทุนมี
ขอบเขตอํานาจหน
าท่ี ดังต�อไปนี้ 

(1)  พิจารณาให
ความเห็นชอบกฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนของบริษัท 
เ พ่ือให
 เป>นไปตามหลักเกณฑ2ข
อ กําหนดตาม ประกาศของสํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิต  

(2)  กําหนดนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ�นได
ตามสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
โดยคํานึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายท่ีเก่ียวข
อง  

(3)  กระทําการเพ่ือให
แน�ใจว�าบริษัทได
ดําเนินการลงทุนตามนโยบายท่ีได
รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

(4)  พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอํานาจอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกิน
อํานาจอนุมัติของผู
บริหาร)  

(5)   กํากับดูแลสถานะของเงินกองทุนของบริษัท  
(6)   สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน  เพ่ือให
เหมาะสมกับสภาพแวดล
อม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

(5.8.3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให
การดําเนินงานของบริษัทมีการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย�างมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหน
าท่ี ดังต�อไปนี้ 

(1)  พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
ก�อนนําเสนอ
ต�อคณะกรรมการบริษัท  

(2)  พิจารณาความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญและรายงานต�อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท 

(3)  ดูแลและติดตามการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  
(4)  พิจารณาและอนุมัติเครื่องมือท่ีเป>นประโยชน2ต�อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(5)  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให
คณะกรรมการบริษัทได
รับทราบอย�าง

สมํ่าเสมอ  
(6)  เสริมสร
างและสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 
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(5.8.4) คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน
าท่ีความรับผิดชอบ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบริษัท ดังต�อไปนี้  
(1)  สอบทานให
บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ2 ถูกต
อง เชื่อถือได
 มี

การเปyดเผยข
อมูลท่ีสําคัญโดยครบถ
วนและเป>นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป 

(2)  สอบทานและประเมินผลให
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม 
ตามกรอบท่ีได
รับการยอมรับเป>นมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหน
าท่ี 
ความรับผิดชอบของหน�วยงานตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานให
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด
วยการประกันชีวิต ข
อกําหนดของ
สํานักงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข
องกับธุรกิจของบริษัท  

(4)  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต�งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป>นอิสระเพ่ือทําหน
าท่ีเป>นผู
สอบ
บัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว รวมท้ังเข
าประชุม
ร�วมกับผู
สอบบัญชี โดยไม�มีผู
บริหารเข
าร�วมประชุมด
วย อย�างน
อยป:ละหนึ่งครั้ง 

(5)  ให
ข
อเสนอแนะแก�ฝ|ายบริหารเพ่ือการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให
เป>นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงแก
ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

(6)  แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมต�อคณะกรรมการบริษัท 

(7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด
วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(5.8.5) กรรมการอิสระ  
บริษัทกําหนดองค2ประกอบคณะกรรมการบริษัทให
ประกอบด
วยกรรมการอิสระอย�าง

น
อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท และต
องมีกรรมการอิสระอย�างน
อย 3 คน คณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชุมผู
ถือหุ
น (แล
วแต�กรณี) เป>นผู
แต�งต้ังกรรมการอิสระเข
าร�วมในคณะกรรมการบริษัท  

หลักเกณฑ2ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ2คัดเลือกกรรมการบริษัท 
โดยคุณสมบัติของผู
ท่ีจะมาทําหน
าท่ีเป>นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและต
องไม�มีลักษณะต
องห
ามของ
กรรมการตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ( สํานักงาน คปภ.) รวมถึงประกาศ ข
อบังคับ และหรือระเบียบท่ีเก่ียวข
อง โดย
กรรมการอิสระจะต
องมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด
าน ประสบการณ2การทํางาน และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกันและมีความเป>นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องท่ีเก่ียวข
องกับทิศทางการ
ดําเนินกิจการต�างๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค2กรให
มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะนําเสนอต�อ
ท่ีประชุมผู
ถือหุ
นเพ่ือพิจารณาแต�งต้ังเป>นกรรมการของบริษัทต�อไป ท้ังนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ
น
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จากตําแหน�งก�อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต�งต้ังกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดข
างต
นมา
ดํารงตําแหน�งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข
ามาเป>นกรรมการแทนจะอยู�ในตําแหน�งได
เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�
ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

(5.8.6) ฝZายบริหาร 
(5.8.6.1)  โครงสร+างของคณะผู+บริหาร 

คณะผู
บริหารของบริษัท ประกอบด
วย ผู
บริหารระดับสูง ได
แก� กรรมการ
ผู
จัดการ รองกรรมการผู
จัดการอาวุโส รองกรรมการผู
จัดการ และผู
ช�วยกรรมการผู
จัดการ  โดยมีกรรมการ
ผู
จัดการเป>นประธานของคณะผู
บริหารของบริษัท ซ่ึงคณะผู
บริหารสามารถดํารงตําแหน�งในบริษัทอ่ืนได
 หากเป>น
กรณีดังต�อไปนี้ 

(1)  บริษัทไม�ขัดข
องในกรณีท่ีผู
บริหารระดับสูงเข
าร�วมเป>นกรรมการใน
องค2กรท่ีไม�แสวงหากําไร หรือองค2กรภาคเอกชนท่ีต้ังข้ึนเพ่ือ
ประโยชน2ส�วนรวม 

(2)  บริษัทไม�ขัดข
องในกรณีท่ีผู
บริหารเข
าร�วมเป>นกรรมการในองค2การ
ภายนอกท่ีต้ังข้ึนเพ่ือการค
า และไม�ขัดกับผลประโยชน2ของบริษัท 
และผู
บริหารไม�ใช�เวลาเกินความเหมาะสมจนเป>นผลเสียแก�บริษัท 

(3)   กรรมการผู
จัดการต
องไม�ดํารงตําแหน�งใดๆ ในบริษัทจดทะเบียน
หรือไม�จดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจท่ีแข�งขันกับบริษัท 

 

(5.8.6.2) การสรรหากรรมการและผู+บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทได
กําหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร
าง

ของกรรมการบริษัท ซ่ึงการสรรหาผู
ท่ีจะมาทําหน
าท่ีเป>นกรรมการจะพิจารณาจากทักษะท่ีจําเป>นท่ียังขาดอยู�ใน
คณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด
าน เพศ เป>นต
น เพ่ือให
มีความหลากหลายของ
โครงสร
างคณะกรรมการและมีความเข
มแข็งมากยิ่งข้ึน โดยการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข
ามาเป>นกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะร�วมกันพิจารณาก�อนเสนอต�อท่ีประชุมผู
ถือหุ
นเพ่ืออนุมัติแต�งต้ัง 
ซ่ึงจะต
องได
รับการรับรองและอนุมัติจากท่ีประชุมผู
ถือหุ
น ท้ังนี้บริษัทได
กําหนดกรอบในการแต�งต้ังคณะกรรมการ
ไว
ในข
อบังคับของบริษัท ดังนี้  

(1)  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม�น
อยกว�า 5 คน และกรรมการไม�
น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดต
องมีถ่ินท่ีอยู� ใน
ราชอาณาจักร และจะต
องมีกรรมการซ่ึงมีสัญชาติไทยตามอัตราส�วน
ท่ีกฎหมายว�าด
วยการประกันชีวิตกําหนด 

(2)  การเลือกต้ังกรรมการให
กระทําโดยท่ีประชุมผู
 ถือหุ
น โดยการ
ลงคะแนนเสียงหนึ่งหุ
นต�อหนึ่งเสียง ซ่ึงผู
 ถือหุ
นแต�ละคนจะใช

คะแนนเสียงท่ีมีอยู� เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป>น
กรรมการก็ได
ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเป>นกรรมการจะแบ�ง
คะแนนเสียงให
แก�ผู
ใดมากน
อยเพียงใดไม�ได
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    บุคคลซ่ึงได
รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป>นผู
ได
รับการ
เลือกต้ังเป>นกรรมการ เท�าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได
รับการเลือกต้ังในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท�ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึง
เลือกต้ังในครั้งนั้นให
ผู
เป>นประธานเป>นผู
ออกเสียงชี้ขาด  

(3)  ในการประชุมสามัญผู
ถือหุ
นทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 
ใน 3 และกรรมการท่ีพ
นจากตําแหน�งอาจได
รับเลือกต้ังกลับเข
ามา
เป>นกรรมการใหม�ได
  

(4)  ท่ีประชุมผู
ถือหุ
นอาจลงมติให
กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อน
ถึงคราวออกตามวาระได
ด
วยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�า 3 ใน 4 ของ
จํานวนผู
ถือหุ
นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ
นนับรวมได

ไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ
นท่ีถือโดยผู
ถือหุ
นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

(5)   ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และมี
ลักษณะไม�ต
องห
ามตามกฎหมายเข
าเป>นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว
นแต� วาระของกรรมการจะ
เหลือน
องกว�า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข
ามาเป>นกรรมการแทนดังกล�าวจะ
อยู�ในตําแหน�งกรรมการได
เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการ
ท่ีตนแทน 
มติของกรรมการข
างต
นต
องประกอบด
วยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�า 3 
ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู� 

(6) ในกรณีท่ีกรรมการพ
นจากตําแหน�งท้ังคณะ ให
คณะกรรมการท่ีพ
น
จากตําแหน�งยังคงอยู�รักษาการในตําแหน�งเพ่ือดําเนินกิจการของ
บริษัทต�อไปเพียงเท�าท่ีจําเป>นจนกว�ากรรมการชุดใหม�เข
ารับหน
าท่ี 
เว
นแต�ศาลจะมีคําสั่งเป>นอย�างอ่ืน ในกรณท่ีคณะกรรมการพ
นจาก
ตําแหน�งตามคําสั่งศาล 

คณะกรรมการท่ีพ
นจากตําแหน�ง ต
องจัดให
มีการประชุมผู
ถือหุ
นเพ่ือ
เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม�ภายใน 1 เดือน นับแต�วันพ
นจากตําแหน�ง โดยส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู
ถือหุ
นไม�
น
อยกว�า 14 วัน ก�อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ2ไม�น
อยกว�า 3 วันก�อนวัน
ประชุมด
วย โดยจะต
องโฆษณาเป>นระยะเวลา 3 วัน ติดต�อกัน 
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(5.9) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทมีความมุ�งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจให
มีความเจริญก
าวหน
าด
วยความซ่ือสัตย2 โปร�งใส ต้ังอยู�

บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป>นหลัก เพ่ือเป>นการสร
างมูลค�าเพ่ิมอย�างยั่งยืนให
แก�องค2กรและผู
ถือ
หุ
น โดยบริษัทได
กําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรม โดยได
จัดทําข้ึนเป>นคู�มือจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ เพ่ือเป>นกรอบในการดําเนินธุรกิจให
มีความสอดคล
องกับเปoาหมายท่ีบริษัทได
วางแผนไว
 
รวมถึงเป>นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และข
อพึงปฏิบัติท่ีดีท่ีทางบริษัทมุ�งหวัง จึงเป>นหน
าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผู
บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงผู
ท่ีเก่ียวข
องกับบริษัททุกคนท่ีจะต
องรับทราบ ทําความ
เข
าใจ พร
อมท้ังยึดถือเป>นแนวทางปฏิบัติอย�างเคร�งครัด ผู
ละเว
นย�อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความ
เหมาะสม อาจถึงข้ันให
พ
นจากการเป>นพนักงานและอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานั้นผิด
กฎหมาย โดยข
อพ่ึงปฏิบัติท่ีบริษัทกําหนดข้ึนท้ังหมดนี้ ไม�อาจครอบคลุมในทุกเรื่องได
อย�างครบถ
วนสมบูรณ2 
พนักงานอาจจะเผชิญกับกรณีหรือเหตุการณ2ท่ีไม�คาดคิด และหากพนักงานเกิดความไม�แน�ใจว�าควรประพฤติ
ปฏิบัติตนอย�างไรจึงจะเหมาะสม พนักงานควรปรึกษาหรือขอคําชี้แนะจากผู
บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  

ท้ังนี้ เพ่ือให
บริษัทบรรลุเปoาหมายทางธุรกิจควบคู�ไปกับการรักษาไว
ซ่ึงจริยธรรม จึงให
มีการ
ติดตามการปฏิบัติตามคู�มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป>นประจําทุกป: ซ่ึงการปฏิบัติงานท่ียึดแนวทางตาม
คู�มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนั้นจะเป>นประโยชน2ท้ังต�อบริษัท พนักงาน และผู
ท่ีเก่ียวข
องกับบริษัทใน
ทุกๆ ฝ|าย ตลอดจนเป>นการผลักดันให
บริษัทมีการเติบโตอย�างต�อเนื่องและมีความม่ันคงในระยะยาว 

(5.9.1) หลักการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต  
หลักการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิต บริษัทยึดม่ันถึง

หลักการสําคัญ ดังนี้ 
(1)   หลักความสุจริตใจอย�างยิ่ง บริษัทดําเนินธุรกิจด
วยความซ่ือสัตย2สุจริตอย�างยิ่งต�อ

ผู
เอาประกันภัย ผู
รับประโยชน2 และบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข
องในธุรกิจ 
(2)   หลักความยุติธรรม บริษัทปฏิบัติหน
าท่ีด
วยความเป>นธรรมและชอบธรรมต�อผู


เอาประกันภัยอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�เลือกปฏิบัติ 
(3)   หลักการควบคุมภายใน บริษัทมีโครงสร
างองค2กรท่ีสนับสนุนการบริหารงาน

อย�างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีรัดกุม มีการ
บันทึกข
อมูลอย�างเหมาะสม ถูกต
องครบถ
วน และเป>นจริง และมีพนักงานท่ีมี
ความรู
ความสามารถในการปฎิบัติหน
าท่ีตามวิชาชีพ อย�างมืออาชีพ 

(4)   หลักการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข
อบังคับ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ข
อบังคับหน�วยงานกํากับภายนอก รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการดําเนินการให

พนักงานปฏิบัติตามหน
าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และเป>นไปตามกฎท่ี
เก่ียวข
อง 
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(5.9.2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(1)  ใบคําขอเอาประกันชีวิต แบบฟอร2มใบคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัท พิมพ2ด
วย

ข
อความท่ีชัดเจนเพ่ือให
ผู
เอาประกันภัยระบุข
อมูลท่ีต
องเปyดเผยโดยใช
คําถาม
ด
วยภาษาท่ีเข
าใจง�าย 

(2)  กรมธรรม2ประกันชีวิต ใบแจ
งสรุปผลประโยชน2ใช
ภาษาท่ีเข
าใจง�ายและมีขนาด
ตัวอักษรท่ีเหมาะสม 

(3)  การเสนอขายและเอกสารประกอบการขายมีความชัดเจนเพ่ือให
การเสนอขาย
กรมธรรม2เป>นไปอย�างถูกต
องและเหมาะสม เอกสารประกอบการเสนอขายของ
ตัวแทน จะต
องมีเนื้อหาในข
อความตรงกับแบบสัญญาประกันภัยนั้นจะต
องได
รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทแล
ว 

(4)  การรับประกันชีวิต บริษัทมีหน
าท่ีต
องจัดให
ลูกค
าแสดงตน ดําเนินการตรวจสอบ
พิสูจน2ทราบและระบุตัวตนของลูกค
าก�อนพิจารณาอนุมัติลูกค
าตามมาตรการ
การรับประกันภัย บริษัทจัดให
มีรายละเอียดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ประกอบด
วยข้ันตอนการอนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณาและแนวทาง
พิจารณาตกลงรับประกันภัย ในทุกกรณีท่ีปฏิเสธการรับประกันภัยบริษัทอธิบาย
ละเอียดให
ผู
เอาประกันภัยทราบเป>นลายลักษณ2อักษร 

(5)  การจัดการค�าสินไหมทดแทนบริษัทกําหนดข้ันตอนท่ีเก่ียวข
องกับการจัดการค�า
สินไหมทดแทนไว
อย�างเปyดเผยชัดเจนเพ่ือความสะดวกสําหรับผู
เอาประกันภัย  
(5.1) การใช
สิทธิเรียกร
อง บริษัทได
จัดเตรียมแบบเรียกร
องค�าสินไหมทดแทน

โดยไม�คิดค�าใช
จ�ายพร
อมคําอธิบายเพ่ือให
ผู
มีสิทธิทราบถึงข
อมูลท่ีต
องการ
และข้ันตอนของการเรียกร
องค�าสินไหมทดแทนโดยใช
ภาษาท่ีเข
าใจง�าย  

(5.2) การชดใช
ค�าสินไหมทดแทน บริษัทมีกระบวนการพิจารณาและข้ันตอน
ดําเนินการเพ่ือให
สามารถจ�ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตได
อย�างรวดเร็ว
ถูกต
องเป>นธรรม  

(5.3) การแจ
งให
ผู
เอาประกันภัยหรือผู
รับประโยชน2ทราบถึงผลความคืบหน
าของ
การเรียกร
องค�าสินไหมทดแทนเม่ือได
รับข
อมูลประกอบการเรียกร
องค�า
สินไหมทดแทนหรือหลักฐานเพ่ิมเติมจากผู
เอาประกันภัยหรือผู
เก่ียวข
อง
ครบถ
วน บริษัทตรวจสอบพิจารณาและแจ
งผลการเสนอให
ผู
เอาประกันภัย
หรือผู
รับประโยชน2ทราบภายในระยะเวลาอันเหมาะสม 

(6)  การให
บริการผู
ถือกรมธรรม2ประกันภัย บริษัทกําหนดข้ันตอนเป>นมาตรฐานแนว  
ทางการปฏิบัติ และให
บริการอย�างรวดเร็วเพ่ือให
บริการผู
 ถือกรมธรรม2
ประกันภัย 
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(7)  การจัดการข
อร
องเรียน  
(7.1) บริษัทจัดการข
อร
องเรียนจากผู
เอาประกันภัยด
วยความเป>นธรรมโดยจัดให


มีหน�วยงานรับเรื่องร
องเรียนตอบข
อร
องเรียนเป>นลายลักษณ2อักษร เม่ือ
ได
รับข
อร
องเรียนโดยมิชักช
า ซ่ึงผู
เอาประกันภัยสามารถยื่นขอร
องเรียนไป
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(สํานักงาน คปภ.) ได
  

(7.2) บริษัทจัดเก็บและจําแนกประเภทข
อร
องเรียนและรายงานให
ผู
บริหาร
ระดับสูงทราบทันทีทุกกรณี  

(7.3) บริษัทระบุข
อมูลเก่ียวกับกระบวนการรับและจัดการข
อร
องเรียนไว
ใน
กรมธรรม2ประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบการรับเรื่องร
องเรียนอ่ืนๆโดย
เปyดเผยมาตรการจัดการข
อร
องเรียน  

(7.4) กรณีได
รับการทวงถามจากผู
เอาประกันภัยหรือผู
รับประโยชน2เก่ียวกับการ
จัดการข
อร
องเรียนหรือได
รับคําขอให
มีการตอบข
อร
องเรียน ไม�ว�าจะอยู�ใน
รูปแบบลายลักษณ2อักษรหรือการบอกกล�าวด
วยวาจา บริษัทแจ
งให
ผู
เอา
ประกันภัยหรือผู
รับประโยชน2ทราบถึงเหตุผลท่ีไม�อาจจัดการข
อร
องเรียน
นั้นได
 และให
ข
อแนะนําในการใช
กระบวนการจัดการข
อร
องเรียนของ
หน�วยงานอ่ืนท่ีสามารถให
ความม่ันใจกับผู
เอาประกันภัยได
 

 

(5.9.3) จรรยาบรรณในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน 
(1)  การฝ�กอบรมตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทจัดให
ตัวแทนและท่ีปรึกษา

ทางการเงินได
รับการฝ�กอบรมเพ่ือให
มีความรู
 ความสามารถในการให
คําแนะนํา
เก่ียวกับการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินแก�ผู
เอาประกันภัยอย�างมี
ประสิทธิภาพภายใต
ขอบเขตอํานาจท่ีตัวแทนได
รับจากบริษัท และมีการ
ฝ�กอบรมอย�างต�อเนื่อง  

(2)  การจัดเก็บข
อมูลเก่ียวกับตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทจะเก็บข
อมูล
การแต�งต้ังมอบหมายท่ีปรึกษาทางการเงินเป>นระยะเวลาอย�างน
อย 5 ป: 

(3)  การควบคุมพฤติกรรมตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีคณะกรรมการ
พิจารณาความผิดตัวแทนประกันชีวิต และความรับผิดชอบต�อการกระทํา
พฤติกรรมตัวแทนและท่ีปรึกษาการเงินในสังกัดอย�างสมํ่าเสมอ 

(4)  การส�งเสริมสนับสนุนตัวแทนหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทส�งเสริมและ
สนับสนุนความสามารถของตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมถึงความประพฤติดี ให
ได
รับรางวัลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

(5)  การปฏิบัติหน
าท่ีของตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนต
องสามารถ
อธิบายรายละเอียดของสัญญาประกันภัย ข
อควรปฏิบัติเง่ือนไขตามกรมธรรม2 ท่ี
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ปรึกษาทางการเงินของบริษัทต
องสามารถอธิบายข
อมูลท่ีเก่ียวข
องกับสิทธิ
ประโยชน2ท่ีพึงจะได
รับให
ผู
สนใจได
รับรู
อย�างถูกต
อง ชัดเจน ไม�บิดเบือน รวมถึง
ให
คําแนะนําและให
บริการอย�างสมํ่าเสมอ 

 

(5.10) นโยบายท่ีเก่ียวข+องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
บริษัทได
มีความมุ�งม่ันในการดําเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส ถูกต
อง และเป>นธรรม ตรวจสอบได
 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือสร
างความเชื่อม่ันแก�นักลงทุน ลูกค
า ผู
ถือกรมธรรม2 พนักงาน ผู
ถือหุ
น 
เจ
าหนี้ และผู
มีส�วนได
เสียอ่ืนใด จึงได
กําหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวทาง เพ่ือให
มีการกํากับดูแลกิจการให

เป>นไปตามธรรมาภิบาล สร
างความม่ันคงและยั่งยืนให
กับบริษัทต�อไป 

 

(5.10.1) นโยบายต*อต+านการทุจริตคอร�รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)  
บริษัทมุ�งให
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด
วยความเป>นธรรมและโปร�งใส โดย

บริษัทตระหนักว�าการทุจริตคอร2รัปชั่นเป>นอุปสรรคสําคัญต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป>นการ
กระทําท่ีสร
างความไม�เป>นธรรมทางธุรกิจ อันจะส�งผลเสียต�อชื่อเสียงและความม่ันคงของบริษัท ซ่ึงอาจส�งผล
กระทบให
บริษัทไม�เป>นท่ียอมรับของสังคม ทางบริษัทจึงได
มีการกําหนดนโยบายการต�อต
านคอร2รัปชั่นข้ึน โดย
กําหนดให
กรรมการ ผู
บริหาร พนักงาน และผู
ท่ีเก่ียวข
องทุกคนจะต
องยึดถือและนําไปปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด 
ซ่ึงบริษัทได
ประกาศเจตนารมณ2ท่ีชัดเจน โดยการเข
าเป>นหนึ่งใน “แนวร�วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต�อต
านการทุจริต” เพ่ือแสดงความมุ�งม่ันในการต�อต
านคอร2รัปชั่นในทุก
รูปแบบ และเพ่ือให
ผู
มีส�วนได
เสียทุกฝ|ายเกิดความม่ันใจในการบริหารงานของบริษัทยิ่งข้ึน  

บริษัทได
กําหนด กฎ ระเบียบ ข
อบังคับและคําสั่งต�างๆ ตลอดจนสนับสนุนและ
ส�งเสริมให
บุคลากรทุกระดับ มีจิตสํานึกในการต�อต
านการทุจริตคอร2รัปชั่นในทุกรูปแบบ  จึงทําให
สร
างความ
เชื่อม่ันและความม่ันใจ และทําให
บริษัทได
พัฒนาไปสู�องค2กรแห�งความความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล บริษัทจึงได

ประกาศเจตนารมณ2เข
าเป>นหนึ่งในแนวร�วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต
านการทุจริตคอร2รัปชั่น 
( Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption ห รื อ  CAC) บ ริ ษั ท จึ ง ไ ด
 จั ด ทํ า และ
ประกาศใช
นโยบายนี้ โดยกําหนดให
กรรมการ ท่ีปรึกษา ผู
บริหาร พนักงานของบริษัทและคู�ค
า ยึดม่ันและถือการ
ปฏิบัติอย�างเคร�งครัด โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการต�อต
านคอร2รัปชั่น ห
ามกรรมการ 
ผู
บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ไม�ให
เรียกร
อง ดําเนินการ ใช
อํานาจหน
าท่ีให
การสนับสนุน หรือยอมรับการ
คอร2รัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ
อม รวมถึงห
ามเสนอผลประโยชน2เพ่ือจูงใจแก�บุคคลอ่ืนใดอันไม�ชอบ
ด
วยกฎหมาย เพ่ือให
ได
มาซ่ึงประโยชน2ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดให
มีการติดตามและสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายการต�อต
านคอร2รัปชั่นเป>นประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ
ข
อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให
มีความสอดคล
องต�อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข
อบังคับ และ
กฎหมาย ท้ังนี้ หากมีการฝ|าฝ�นกระทําการใดๆ อันเป>นการสนับสนุนช�วยเหลือ หรือให
ความร�วมมือกับการ
คอร2รัปชั่นจะได
รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท โดยทางบริษัทได
จัดให
มีช�องทางสําหรับพนักงานและ
ผู
ท่ีมีส�วนเก่ียวข
องสามารถแจ
งเบาะแสการกระทําท่ีน�าสงสัย ซ่ึงบริษัทจะเก็บข
อมูลและตัวตนของผู
แจ
งเบาะแส 
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หรือผู
ร
องเรียน และผู
ถูกร
องเรียนเป>นความลับ จะเปyดเผยข
อมูลเท�าท่ีจําเป>น โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผู
รายงานหรือผู
ท่ีเก่ียวข
องเป>นสําคัญ  

นอกจากนั้น บริษัทยังให
ความสําคัญในเรื่องเก่ียวกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง โดยจะทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําเป>นรายงานเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบเป>นประจําทุกป: 
เพ่ือเป>นการบ�งชี้ความเสี่ยงด
านการทุจริตท่ีเก่ียวข
องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากผลกระทบ
และความถ่ีในการเกิดเหตุการณ2  

 

(5.10.2) ระเบียบบริษัทเรื่อง การบริหารความเส่ียงด+านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก*การก*อการร+ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล+างสูง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให
มีการบริหารความเสี่ยงด
านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร
ายและการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล
างสูง ซ่ึงประกอบด
วย   

(1)  การบริหารความเสี่ยงอันอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ2และวิธีดําเนินธุรกิจ
ใหม� รวมถึงกลไกใหม�ในการให
บริการ หรือการใช
เทคโนโลยีใหม� หรือท่ีกําลัง
พัฒนาสําหรับท้ังผลิตภัณฑ2ใหม�และท่ีมีอยู�แล
ว     

(2)  การบริหารความเสี่ยงด
านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อ
การร
ายสําหรับลูกค
าหรือผู
รับประโยชน2ท่ีแท
จริง 

(3)  บริษัทได
กําหนดให
มีการบริหารความเสี่ยงด
านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก�การก�อการร
ายและการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล
างสูง
อย�างต�อเนื่องต้ังแต�เริ่มสร
างความสัมพันธ2จนกระท่ังยุติความสัมพันธ2กับลูกค
า 
ท้ังนี้ เพ่ือเป>นการปoองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกช�วงระยะเวลาดังกล�าว 

(4)  บริษัทได
เก็บรักษาข
อมูลการแสดงตน การระบุตัวตน การตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของลูกค
า ตามแนว
ปฎิบัติหรือวิธีปฎิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด
านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร
ายและการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพ
ทําลายล
างสูง 

(5)  บริษัทได
กําหนดให
มีการทบทวนและปรับปรุงเป>นประจําอย�างน
อยป:ละ 1 ครั้ง 
หรือเม่ือกฎหมายปoองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายสนับสนุนทาง
การเงินแก�การก�อการร
ายและกฎหมายท่ีเก่ียวข
องมีการเปลี่ยนแปลงในส�วนท่ี
เป>นสาระสําคัญ 

 

(5.10.3) การรับร+องเรียน 
บริษัทได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพิจารณาเรื่องร
องเรียนท่ีเก่ียวกับการชดใช


เงินตามสัญญาประกันชีวิต ซ่ึงเป>นหัวใจสําคัญของการบริการในธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทมีข
อกําหนดในการ
พิจารณาเรื่องร
องเรียนให
เกิดความเป>นธรรม ยุติธรรมและรวดเร็วแก�ผู
ร
องเรียน จึงได
แต�งต้ังคณะทํางานพิจารณา
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เรื่องร
องเรียนข้ึน ให
เป>นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือ
พิจารณาเรื่องร
องเรียนดังกล�าวโดยเฉพาะ โดยคณะทํางานพิจารณาเรื่องร
องเรียน ประกอบด
วย  

(1)  ผู
บริหารท่ีมีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร
องเรียน 
(2)  ผู
รับผิดชอบหน�วยงานพิจารณาการชดใช
เงิน 
(3)  ผู
รับผิดชอบหน�วยงานรับประกันภัย 
(4)  ผู
รับผิดชอบหน�วยงานกฎหมาย 
(5)  ผู
รับผิดชอบหน�วยงานดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย 

ท้ังนี้ บริษัทได
จัดให
มีช�องทางการร
องเรียนท่ีเหมาะสมและปลอดภัยไว
สําหรับผู

ร
องเรียน โดยผู
ร
องเรียนสามารถแจ
งข
อมูลหรือข
อร
องเรียนได
ผ�านช�องทางต�างๆ ได
ตามท่ีบริษัทกําหนด 

(5.10.4) นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดให
มีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

และส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันชีวิต พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป>นผู
กําหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และให
ฝ|าย
บริหารความเสี่ยงทําหน
าท่ีในการนํานโยบายท่ีกําหนดไว
ไปสื่อสารและติดตามดูแลให
เกิดการปฎิบัติตามแนวทาง
ทีกํ่าหนดไว
 และรายงานผลให
คณะกรรมการบริษัททราบอย�างต�อเนื่อง ท้ังนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยงได
ถูก
กําหนดเป>นลายลักษณ2อักษรและส�งหน�วยงานกํากับดูแลเป>นประจําทุกป: รวมท้ังให
แน�ใจว�าการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทดําเนินการได
อย�างเหมาะสมเป>นไปตามนโยบายท่ีกําหนด และสอดคล
องกับกลยุทธ2ขององค2กร รวมถึง
ม่ันใจได
ว�าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององค2กรได
อย�างครบถ
วน 

บริษัทได
กําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได
  (Risk Appetite) ในการสนับสนุนการ
ประเมินความเสี่ยง การติดตามดูแล ตลอดจนกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงท่ียอมรับได
ช�วยให
พนักงานเข
าใจ
ความสําคัญของความเสี่ยง และช�วยให
บริษัทสามารถจัดลําดับความเสี่ยงเพ่ือติดตามดูแล และกําหนดกิจกรรม
ควบคุมได
อย�างเหมาะสม ยิ่งบริษัทมีความเข
าใจในความเสี่ยงท่ียอมรับได
มากเท�าใด การจัดสรรทรัพยากรและ
เงินกองทุนของบริษัทก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือให
ทราบถึงระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ เผชิญอยู�ใน
ทุกๆ ด
าน บริษัทฯ จึงได
มีการกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
 โดยอาศัยสมมติฐานมาจากการวิเคราะห2ปBจจัย
ภายในบริษัท เช�น ความคาดหมายของผู
 ถือหุ
น แผนธุรกิจต
นทุนการดําเนินงาน กระบวนการทํางาน 
ความสามารถของพนักงาน รวมถึงตัวเลขทางสถิติและการเงินในอดีต และการวิเคราะห2ปBจจัยภายนอก เช�น 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม นโยบายฯ ของภาครัฐบาล รวมถึงหลักเกณฑ2ต�างๆ ของหน�วยงานกํากับดูแล 

 

(5.10.5) นโยบายการควบคุมภายใน  
บริษัทได
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน (Internal Control) ซ่ึง

เป>นปBจจัยสําคัญท่ีจะช�วยให
การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลและช�วยปoองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม�ว�าจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล�าของการใช

ทรัพย2สิน หรือการกระทําอันเป>นการทุจริต และเป>นกลไกท่ีเอ้ือให
เกิดวัฒนธรรมของการบริหารจัดการท่ีดี 
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(5.10.5.1) วัตถุประสงค�ของการควบคุมภายใน 
(1)  เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  อัน

ได
แก� การปฏิบัติงาน และการใช
ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย2สิน การปoองกันข
อผิดพลาด ความเสียหาย เป>นต
น 

(2)   เพ่ือให
มีข
อมูล และรายงานทางการเงินท่ีครบถ
วน ถูกต
อง น�าเชื่อถือ 
อันจะสร
างความ ม่ันใจให
แก�ผู
 มีส�วนได
เสียซ่ึงสามารถท่ีจะใช

รายงานการเงินเพ่ือประกอบการตัดสินใจได
อย�างถูกต
อง 

(3)   เพ่ือให
บุคลากรภายในบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ท่ีเก่ียวข
องได
อย�างถูกต
อง ครบถ
วน และสมํ่าเสมอ    

(5.10.5.2) แนวนโยบายการควบคุมภายใน 
เพ่ือเป>นการส�งเสริมให
เกิดสภาพแวดล
อมการควบคุมภายในของบริษัท 

และเกิดเป>นวัฒนธรรมภายในองค2กรอันจะทําให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเนื่อง และเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรม
หลักอันประกอบด
วยกิจกรรมอย�างน
อย ดังต�อไปนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ2 การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การ
พิจารณารับประกันภัย การจัดการค�าสินไหมทดแทน การประกันภัยต�อ การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน การรับเงิน 
และการจ�ายเงิน บริษัทจึงกําหนดให
มีนโยบายการควบคุมภายใน เพ่ือให
ผู
บริหารและเจ
าหน
าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ 
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2.2 โครงสร+างองค�กรของบริษัท 
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2.3 โครงสร+างการจัดการของบริษัท 
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2.4 คณะกรรมการชุดย*อย 
บริษัทได
แต�ต้ังคณะกรรมการชุดย�อย ออกเป>น 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดย�อย  มีขอบเขตและ
อํานาจหน
าท่ี  ดังต�อไปนี้  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท�าน ประกอบด
วย  
 

ลําดับ                   รายช่ือ      ตําแหน*ง 

1. นายนึกรัก         ใบเงิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวิชัย           หาญสุทธิวารินทร2 กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวชลธิชา    จิตราอาภรณ2 กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหน+าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) สอบทานให
บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ2 ถูกต
อง เชื่อถือได
 มีการ

เปyดเผยข
อมูลท่ีสําคัญโดยครบถ
วนและเป>นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
(2) สอบทานและประเมินผลให
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน

และระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบท่ีได
รับการยอมรับเป>น
มาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหน
าท่ี ความรับผิดชอบของหน�วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด
วยการประกันชีวิต ข
อกําหนดของสํานักงาน 
คปภ. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข
องกับธุรกิจของบริษัท  

(4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต�งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป>นอิสระเพ่ือทําหน
าท่ีเป>นผู
สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว รวมท้ังเข
าประชุมร�วมกับผู
สอบบัญชี โดยไม�มีผู
บริหารเข
าร�วม
ประชุมด
วย อย�างน
อยป:ละหนึ่งครั้ง 

(5) ให
ข
อเสนอแนะแก�ฝ|ายบริหารเพ่ือการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให
เป>นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก
ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข
อสงสัยว�า มีรายการหรือการ
กระทํา ดังต�อไปนี้ 

(5.1) รายการท่ีเกิดความขัดแย
งทางผลประโยชน2 
(5.2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร�องท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
(5.3) การฝ|าฝ�นกฎหมายว�าด
วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข
องกับธุรกิจของ

บริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู
บริหารไม�ดําเนินการให
มีการปรับปรุงแก
ไขภายในเวลาตามท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต
องรายงานต�อสํานักงาน คปภ. โดยไม�ชักช
า 
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(6) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต�อ
คณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีจํานวน 6 ท�าน ประกอบด
วย 
 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหน*ง 
1. นางสาวชลธิชา  จิตราอาภรณ2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. ดร.ณัฐพัชร2  เจียรวงศ2   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายสมศักด์ิ ไชยเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายธวัช จิตรไกรสร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายธัญญะ              ซ่ือวาจา กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายกรณ2                   ชินสวนานนท2 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ขอบเขตอํานาจหน+าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

โดยต
องครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสําคัญ ได
แก� ความเสี่ยงด
านกลยุทธ2 (Strategic Risk) ความเสี่ยงด
านการ 
ประกันภัย ( Insurance Risk) ความเสี่ ยงด
านสภาพคล�อง (Liquidity Risk) ความเสี่ ยงด
านปฏิ บั ติการ 
(Operational Risk) ความเสี่ยงด
านตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด
านเครดิต (Credit Risk)  

(2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท  

(3) จัดให
มีการประชุมเป>นประจําอย�างน
อยทุกไตรมาส เพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึง
ความ คืบหน
าในการบริหารความเสี่ยง และให
ข
อเสนอแนะในสิ่งท่ีต
องดําเนินการปรับปรุงแก
ไข เพ่ือให
สอดคล
อง 
กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ2ท่ีกําหนดตามความ เหมาะสม และ
รายงานให
คณะกรรมการบริษัททราบอย�างน
อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  

(4) ส�งเสริมและสนับสนุนให
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค2กรอย�างต�อเนื่องและสม่ําเสมอ  

(5) สื่อสารแลกเปลี่ยนข
อมูลและประสานงานเก่ียวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบ อย�างน
อยป:ละ 1 ครั้ง  
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2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน  มีจํานวน 3  ท�าน ประกอบด
วย 
 

 
 
 
  

 
 

ขอบเขตอํานาจหน+าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) พิจารณาให
ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนของบริษัท เพ่ือให


เป>นไปตามหลักเกณฑ2ข
อกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  

(2) กําหนดนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ�นได
ตามสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
คํานึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายท่ีเก่ียวข
อง  

(3) กระทําการเพ่ือให
แน�ใจว�าบริษัทได
ดําเนินการลงทุนตามนโยบายท่ีได
รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท  

(4) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอํานาจอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกินอํานาจ
อนุมัติของผู
บริหาร)  

(5) กํากับดูแลสถานะของเงินกองทุนของบริษัท  
(6) สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เพ่ือให
เหมาะสมกับสภาพแวดล
อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  
 

2.4.4 คณะกรรมการอ่ืนๆ - คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการบริหาร  มีจํานวน 4  ท�าน ประกอบด
วย 
 

ลําดับ         รายช่ือ              ตําแหน*ง 

1. นางวัลยา    ดําเนินชาญวนิชย2   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายวิชัย     หาญสุทธิวารินทร2 กรรมการบริหาร 

3. นายธนชัย   ธนชัยอารีย2 กรรมการบริหาร 

4. นายกรณ2    ชินสวนานนท2 กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอํานาจหน+าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) ให
ความเห็นและข
อเสนอแนะต�อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นท่ีสําคัญ

ต�อกลยุทธ2ขององค2กรและทิศ ทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมท้ัง

ลําดับ      รายช่ือ ตําแหน*ง 
1. นายกรณ2     ชินสวนานนท2  ประธานคณะกรรมการลงทุน 

2. นางวัลยา      ดําเนินชาญวนิชย2 กรรมการลงทุน 

3. นายสมศักด์ิ    ไชยเดช กรรมการลงทุน 
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สร
างระบบการทํางานของบริษัท ให
เป>นไปในแนวทางเดียวกัน ก�อนนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ  

(2) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปoาหมายของแผนงานท่ีได
รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน
าท่ีต
องรายงานผลการ
ดําเนินงานต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป>นประจํา  

(3) คัดเลือกและแต�งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให
ดํารงตําแหน�งผู
บริหารในระดับ
ผู
อํานวยการฝ|ายข้ึนไป พร
อมท้ังพิจารณากําหนดผลประโยชน2ตอบแทนท่ีเหมาะสม  

(4) พิจารณากลั่นกรองการใช
จ�ายเงินเพ่ือดําเนินการต�างๆ ในส�วนท่ีเกินกว�าอํานาจหรือเกิน
กว�าวงเงินอนุมัติของ กรรมการผู
จัดการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

(5) พิจารณากลั่นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทเพ่ือให
การดําเนินงานของบริษัท
สําเร็จลุล�วงอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

(6) มอบหมายเ พ่ือให
 บุคคลหนึ่ ง  หรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทน
คณะกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก
ไขอํานาจนั้นๆ ได
  

(7) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  

2.5 การสรรหาและแต*งตั้งคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผู+บริหาร 
บริษัทได
กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และข้ันตอนในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาเป>นกรรมการ 

กรรมการอิสระ และผู
บริหาร ท่ีมีคุณสมบัติ ความรู
ความสามารถ ตรงกับความต
องการของบริษัท ให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคํานึงถึงความรู
 ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ2 และเกียรติประวัติท่ีดี 
และให
ความสําคัญในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีทักษะประสบการณ2ท่ีมีความจําเป>นต�อการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และในการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู
บริหาร บริษัทได
ดําเนินการอย�างโปร�งใส ซ่ึงเป>นไปตามหลัก
ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   

2.5.1 การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.5.1.1. การสรรหากรรมการ 

การเลือกบุคคลท่ีจะแต�งต้ังเป>นกรรมการบริษัท จะต
องได
รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุ
น โดยบริษัทได
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะบุคคลท่ีสมควรจะได
รับการเสนอชื่อให
เป>นกรรมการของ
บริษัท ให
ท่ีประชุมผู
ถือหุ
นพิจารณาเลือกต้ัง ท้ังนี้ บริษัท ได
เปyดโอกาสให
ผู
ถือหุ
นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่ีตนเอง
เห็นว�ามีความเหมาะสมเข
าไปเป>นกรรมการของบริษัท เพ่ือให
ฝ|ายพัฒนาบุคคลากร เพ่ือดําเนินการสรรหา และ
เสนอในการประชุมเลือกต้ังกรรมการ การลงมติจะใช
หลักเกณฑ2 และวิธีการตามข
อบังคับของบริษัท ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม�น
อยกว�า 5 คน และกรรมการไม�น
อยกว�าก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดต
องมีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร และจะต
องมีกรรมการซ่ึงมีสัญชาติไทยตาม
อัตราส�วนท่ีกฎหมายว�าด
วยการประกันชีวิตกําหนด 
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(2) การเลือกต้ังกรรมการให
กระทําโดยท่ีประชุมผู
ถือหุ
น โดยการลงคะแนนเสียง
หนึ่งหุ
นต�อหนึ่งเสียง ซ่ึงผู
ถือหุ
นแต�ละคนจะใช
คะแนนเสียงท่ีมีอยู�เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป>น
กรรมการก็ได
 ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเป>นกรรมการจะแบ�งคะแนนเสียงให
แก�ผู
ใดมากน
อยเพียงใดไม�ได
  

บุคคลซ่ึงได
รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป>นผู
ได
รับการเลือกต้ังเป>น
กรรมการเท�าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได
รับการเลือกต้ังในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นให
ผู
เป>นประธานเป>นผู

ออกเสียงชี้ขาด  

(3) ในการประชุมสามัญผู
ถือหุ
นทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3 
และกรรมการท่ีพ
นจากตําแหน�งอาจได
รับเลือกต้ังกลับเข
ามาเป>นกรรมการใหม�ได
  

(4) ท่ีประชุมผู
ถือหุ
นอาจลงมติให
กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อนถึงคราว
ออกตามวาระได
ด
วยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนผู
ถือหุ
นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ
นนับรวมได
ไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ
นท่ีถือโดยผู
ถือหุ
นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

(5) ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และมีลักษณะไม�ต
องห
ามตามกฎหมายเข
าเป>นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว
นแต� วาระของกรรมการจะเหลือน
องกว�า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข
ามาเป>น
กรรมการแทนดังกล�าวจะอยู�ในตําแหน�งกรรมการได
เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของกรรมการข
างต
นต
องประกอบด
วยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�า 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู� 

(6) ในกรณีท่ีกรรมการพ
นจากตําแหน�งท้ังคณะ ให
คณะกรรมการท่ีพ
นจาก
ตําแหน�งยังคงอยู�รักษาการในตําแหน�งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทต�อไปเพียงเท�าท่ีจําเป>นจนกว�ากรรมการชุดใหม�
เข
ารับหน
าท่ี เว
นแต�ศาลจะมีคําสั่งเป>นอย�างอ่ืน ในกรณท่ีคณะกรรมการพ
นจากตําแหน�งตามคําสั่งศาล 

คณะกรรมการท่ีพ
นจากตําแหน�ง ต
องจัดให
มีการประชุมผู
ถือหุ
นเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุดใหม�ภายใน 1 เดือน นับแต�วันพ
นจากตําแหน�ง โดยส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู
ถือหุ
นไม�น
อย
กว�า 14 วัน ก�อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ2ไม�น
อยกว�า 3 วันก�อนวันประชุม
ด
วย โดยจะต
องโฆษณาเป>นระยะเวลา 3 วัน ติดต�อกัน 

ในการประชุมสามัญประจําป:ทุกครั้ง กรรมการจะต
องออกจากตําแหน�งอย�างน
อย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ
าจํานวนกรรมการจะแบ�งออกให
เป>นสามส�วนไม�ได
ก็ให
ออกโดยจํานวน
ใกล
เคียงท่ีสุดกับส�วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต
องออกจากตําแหน�งในป:แรก และป:ท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให
จับสลากว�าผู
ใดจะออก ส�วนป:หลัง ๆ ต�อไป ให
กรรมการท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดเป>นผู
ออก
จากตําแหน�ง กรรมการซ่ึงพ
นจากตําแหน�งตามวาระนี้อาจได
รับเลือกให
เข
ามารับตําแหน�งอีกก็ได
 

นอกจากการพ
นตําแหน�งตามวาระแล
ว กรรมการอาจพ
นตําแหน�งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 
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(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต
องห
ามตามกฎหมายว�าด
วยบริษัทมหาชน 
จํากัดหรือกฎหมายว�าด
วยหลักทรัพย2 และตลาดหลักทรัพย2หรือกฎหมายว�าด
วยการประกันวินาศภัย หรือ
กฎหมายว�าด
วยการประกันชีวิตกําหนด 

(4) ท่ีประชุมผู
ถือหุ
นลงมติให
ออก 

(5) ศาลมีคําสั่งให
ออก 
ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม�มีลักษณะต
องห
ามตามกฎหมายเข
าเป>นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว
นแต�วาระของกรรมการจะเหลือน
อยกว�าสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงเข
าเป>น
กรรมการแทนดังกล�าวจะอยู�ในตําแหน�งกรรมการได
เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการท่ีตนแทน มติของ
กรรมการตามวรรคหนึ่งต
องประกอบด
วยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู� 

โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต กําหนดว�า กรรมการต
องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ไม�ตํ่ากว�าระดับปริญญาตรี หรือเป>นผู
มีประสบการณ2ในการทํางานท่ีเก่ียวข
องกับธุรกิจประกันภัย และไม�มี
ลักษณะต
องห
าม ดังต�อไปนี้ 

(1) เป>นหรือเคยเป>นบุคคลล
มละลาย 
(2) เคยต
องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
ลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย2 
(3) เคยเป>นกรรมการ ผู
จัดการ หรือบุคคลซ่ึงมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

ในช�วงเวลาท่ีบริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย เว
นแต�เป>นผู
ซ่ึงนายทะเบียนด
วยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต�งต้ังให
ดํารงตําแหน�งเช�นว�านั้นใน
ช�วงเวลาดังกล�าว 

(4) เป>นกรรมการ ผู
จัดการ หรือบุคคลซ่ึงมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอ่ืนท่ี
ได
รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เว
นแต�จะได
รับยกเว
นตามหลักเกณฑ2วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(5) ถูกถอดถอนจากการเป>นกรรมการ ผู
จัดการ หรือบุคคลซ่ึงมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทตามมาตรา 54 

(6) เป>นข
าราชการการเมืองหรือผู
ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
(7) เป>นข
าราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซ่ึงมีหน
าท่ีเก่ียวกับการควบคุมบริษัท เว
นแต�กรณีของบริษัทท่ีเป>น
รัฐวิสาหกิจ หรือได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพ่ือช�วยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือเป>นผู
ได
รับ
แต�งต้ังตามมาตรา 54 

(8) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดท่ีมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพในฐานะเช�นนั้นจักต
องมีตามวิสัยและพฤติการณ2 
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2.5.1.2 การสรรหากรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู
ถือหุ
น (แล
วแต�กรณี) เป>นผู
แต�งต้ังกรรมการ

อิสระ เข
าร�วมในคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายแต�งต้ังกรรมการอิสระไม�น
อยกว�า 1 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังคณะ และมีกรรมการอิสระอย�างน
อย 3 คน   

หลักเกณฑ2ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑ2การคัดเลือกกรรมการ
บริษัท โดยคุณสมบัติของผู
ท่ีจะมาทําหน
าท่ีเป>นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติ และจะต
องไม�มีลักษณะ
ต
องห
ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติประกันชีวิต รวมถึงประกาศ 
ข
อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข
อง และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ 
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด
าน ประสบการณ2การทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพ่ือ
นําเสนอต�อท่ีประชุมผู
ถือหุ
น เพ่ือพิจารณาแต�งต้ังเป>นกรรมการของบริษัทต�อไป ท้ังนี้  กรรมการอิสระจะต
องไม�มี
ธุรกิจ หรือการงานท่ีเก่ียวข
องกับบริษัทประกันภัยอันอาจมีผลกระทบต�อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และ
จะต
องมีคุณสมบัติดังนี้  

(1) ไม�ถือหุ
นเกินร
อยละ 0.5 ของทุนชําระแล
วของบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ 
บริษัทร�วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข
อง ท้ังนี้ให
นับรวมถึงหุ
นท่ีถืออยู�โดยผู
ท่ีเก่ียวข
องด
วย 

(2) ไม�มีส�วนร�วมในการบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทร�วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข
อง หรือผู
ถือหุ
นรายใหญ�ของบริษัทประกันภัย รวมท้ัง ไม�เป>นลูกจ
าง หรือพนักงานท่ีได
รับเงินเดือน
ประจําจากบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทร�วม บริษัทท่ีเก่ียวข
อง หรือผู
ถือหุ
นรายใหญ�ของบริษัท
ประกันภัย นอกจากนี้จะต
องไม�เป>นท่ีปรึกษาท่ีได
รับเงินเดือนประจําจากบริษัทประกันภัยบริษัทในเครือ บริษัท
ร�วม บริษัทท่ีเก่ียวข
อง หรือผู
ถือหุ
นรายใหญ�ของบริษัทประกันภัย 

(3) ไม�มีผลประโยชน2หรือส�วนได
เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ
อมท้ังในด
านการเงิน
และการบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทร�วม บริษัทท่ีเก่ียวข
อง หรือผู
ถือหุ
นรายใหญ�ของ
บริษัทประกันภัย 

(4) ไม�เป>นผู
ท่ีเก่ียวข
องหรือญาติสนิทของผู
บริหารระดับสูงหรือผู
ถือหุ
นรายใหญ�
ของบริษัทประกันภัย เม่ือมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ
นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ
แต�งต้ังกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดข
างต
นเข
ามาดํารงตําแหน�งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข
าเป>น
กรรมการแทนจะอยู�ในตําแหน�งได
เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน   

 

2.5.1.3 หลักเกณฑ� วิธีการ และข้ันตอนการสรรหากรรมการ 
หลักเกณ�การสรรหา  บริษัทได
พิจารณาหลักเกณฑ2 และกระบวนการในการสรร

หาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน�งกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาท่ีได
กําหนดไว
 เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอต�อท่ีประชุมผู
ถือหุ
นให

เป>นผู
แต�งต้ังกรรมการต�อไป 

(1) บริษัทกําหนดโครงสร
าง และองค2ประกอบของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึง
จํานวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ
อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการด
าน
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ทักษะ ประสบการณ2 ความสามารถเฉพาะด
านท่ีเก่ียวข
องกับธุรกิจประกันชีวิต หรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให
มีความม่ันคง และยั่งยืน 

(2) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะ
มาเป>นกรรมการอิสระให
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป>นอิสระอย�างน
อยต
องเป>นไปตาม
หลักเกณฑ2ท่ีสํานักงาน คปภ. กําหนด 

(3) กําหนดหลักเกณฑ2ในการสรรหากรรมการ และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารง
ตําแหน�งกรรมการให
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค2กร เช�น หลักเกณฑ2การพิจารณากรรมการเดิมเพ่ือเสนอ
ให
ดํารงตําแหน�งต�อ หลักเกณฑ2การประกาศรับสมัครตําแหน�งกรรมการ หลักเกณฑ2การเปyดโอกาสให
ผู
ถือหุ
นเสนอ
ชื่อกรรมการ หลักเกณฑ2การใช
บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ2การพิจารณาบุคคลจากทําเนียบ กรรมการอาชีพ 
หรือหลักเกณฑ2การให
กรรมการแต�ละคนเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม เป>นต
น   

 

วิธีการ และข้ันตอนการสรรหา เม่ือได
กําหนดรายชื่อบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อเป>น
คณะกรรมการแล
ว ให
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดกรองตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและตามเง่ือนไข 
ดังต�อไปนี้ประกอบ 

(1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู
 ประสบการณ2 ความสามารถเฉพาะด
านท่ี
เป>นประโยชน2กับบริษัทท่ีมีประสบการณ2ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู� เพ่ือให

คณะกรรมการบริษัทมีองค2ประกอบตามท่ีกําหนด โดยจัดทําเป>น Board Skill Matrix ซ่ึงช�วยทําให
การสรรหา
กรรมการมีความสอดคล
องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ตรวจสอบบุคคลท่ีจะถูกเสนอชื่อนั้นว�ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข
อกําหนด
ของ สํานักงาน คปภ. หรือไม� 

(3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป>นกรรมการเดิมท่ีจะกลับเข
า
ดํารงตําแหน�งอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช�วงท่ีดํารงตําแหน�ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวน
บริษัทท่ีกรรมการแต�ละคนจะไปดํารงตําแหน�งให
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซ่ึงไม�ควรเกิน 5 
บริษัทจดทะเบียน เพ่ือให
ม่ันใจว�าประสิทธิภาพการท างานจะไม�ลดลง 

(4) กรณีแต�งต้ังกรรมการอิสระ ควรพิจารณาความเป>นอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอ
ให
เป>นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ2 สํานักงาน คปภ. กําหนด และหลักเกณฑ2ของบริษัทเอง ตลอดจนพิจารณา
ความจําเป>นในการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมเติม กรณีท่ีปรากฏว�ามีกรรมการอิสระปBจจุบันขาดคุณสมบัติ ท้ังนี้  
เพ่ือให
โครงสร
างกรรมการของบริษัทเป>นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(5) พิจารณาวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการอิสระ โดยหากเป>นกรรมการ
อิสระเดิมท่ีจะกลับเข
าดํารงตําแหน�งอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหน�งต�อเนื่องนับจากวันท่ีได
รับแต�งต้ังให

ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระครั้งแรกไม�เกิน 9 ป: ในกรณีท่ีจะแต�งต้ังให
กรรมการอิสระนั้นดํารงตําแหน�งต�อไปควร
พิจารณาอย�างสมเหตุสมผลถึงความจําเป>นดังกล�าวด
วย 

(6) จัดทํารายชื่อผู
ท่ีได
พิจารณาคัดกรองแล
ว พร
อมคุณสมบัติและเหตุผลในการ
คัดเลือกเรียงตามลําดับเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
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(7) ดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล
องกับเกณฑ2คุณสมบัติท่ีกําหนด
ไว
 เพ่ือจะได
ม่ันใจว�าบุคคลดังกล�าวมีความยินดีจะมารับตําแหน�งกรรมการของบริษัท หากได
รับการแต�งต้ังจากผู

ถือหุ
น 

2.5.1.4 การสรรหาผู+บริหาร 
บริษัท มีนโยบายท่ีจะสรรหาผู
บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
 ความสามารถ 

และมีประสบการณ2ท่ีเก่ียวข
องกับธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจเก่ียวกับสถาบันการเงิน โดยดําเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต
องได
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเป>นบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ผู
บริหารของบริษัท  ได
แก�  กรรมการผู
จัดการ รองกรรมการผู
จัดการอาวุโส รอง
กรรมการผู
จัดการ และผู
ช�วยกรรมการผู
จัดการ  โดยผู
บริหารสามารถดํารงตําแหน�งในบริษัทอ่ืนได
 หากเป>นกรณี
ดังต�อไปนี้ 

(1) บริษัทไม�ขัดข
องในกรณีท่ีผู
บริหารเข
าร�วมเป>นกรรมการในองค2กรท่ีไม�แสวงหา
กําไร หรือองค2กรภาคเอกชนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือประโยชน2ส�วนรวม 

(2) บริษัทไม�ขัดข
องในกรณีท่ีผู
บริหารเข
าร�วมเป>นกรรมการในองค2การภายนอกท่ี
ต้ังข้ึนเพ่ือการค
า และไม�ขัดกับผลประโยชน2ของบริษัท และผู
บริหารไม�ใช�เวลาเกินความเหมาะสมจนเป>นผลเสีย
แก�บริษัท 

(3) กรรมการผู
จัดการต
องไม�ดํารงตําแหน�งใดๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไม�จด
ทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจท่ีแข�งขันกับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เป>นผู
พิจารณาคัดเลือก และแต�งต้ังบุคคลเข
าดํารงตําแหน�ง 
กรรมการผู
จัดการ ซ่ึงทําหน
าท่ีบริหารกิจการของบริษัท ในส�วนของการแต�งต้ังผู
บริหารของบริษัท ให

คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเป>นผู
ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป>นผู
แต�งต้ังบุคคลท่ี มีความรู
  
ความสามารถ และประสบการณ2 ในธุรกิจของบริษัท ท่ีมีความหลากหลาย และมีความรู
ความสามารถเฉพาะด
าน
เข
าเป>นผู
บริหารของบริษัท  
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2.6 นโนบายการจ*ายค*าตอบแทน (Remuneration Policy) 
บริษัท แอ0ดวานซ2 ไลฟ4 ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได
กําหนดนโยบายการจ�าย

ค�าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการอิสระ และผู
บริหารของบริษัท ไว
อย�างชัดเจนและโปร�งใส ซ่ึงได
พิจารณา
ถึงความเหมาะสม  และความสอดคล
องกับขอบเขตหน
าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ผู
บริหาร  โดยมุ�งเน
นการให
ค�าตอบแทน และผลประโยชน2ท่ีอยู�ในระดับใกล
เคียงกับบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล
เคียงกัน  โดยบริษัทได
เล็งเห็นว�าการท่ีบริษัทมีกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ผู
บริหาร ท่ีมีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ2ท่ีเหมาะสม จะนําพาให
บริษัทประสบ
ความสําเร็จ และเติบโตต�อไปได
ในอนาคต 

โดยคณะกรรมการบริษัท ได
มีการกําหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการ
อิสระ และผู
บริหารของบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 
2.6.1 ค*าตอบแทนกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.6.1.1 กรรมการ และกรรมการอิสระ  
ในการพิจารณาจ�ายค�าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได


พิจารณาการจ�ายค�าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงหน
าท่ีความรับผิดชอบ และการปฎิบัติงานของ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยอัตราค�าตอบแทนนั้น จะต
องได
รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู
ถือหุ
น 

ในการพิจารณาจ�ายค�าตอบแทนให
กับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได

พิจารณาถึงค�าตอบแทนแต�ละประเภท  แนวทาง และวิธีการจ�ายค�าตอบแทน  จํานวนค�าตอบแทน และ
ผลประโยชน2อ่ืนๆ สําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

ในการพิจารณาค�าตอบแทนท้ังท่ีเป>นตัวเงิน และมิใช�ตัวเงินของกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ เป>นรายบุคคลในแต�ละป:นั้น บริษัทได
คํานึงถึงความสอดคล
องกับหน
าท่ีความรับผิดชอบ ความ
ต้ังใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู�แข�งขัน โดยท่ีค�าตอบแทนดังกล�าวต
องอยู�ใน
ระดับท่ีเหมาะสมกับภาระหน
าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ
ไว
 

2.6.1.2 ผู+บริหารของบริษัท  
ในการพิจารณาจ�ายค�าตอบแทนผู
บริหารของบริษัทนั้น บริษัทได
พิจารณาโดยคํานึงถึง

หน
าท่ีความรับผิดชอบ สอดคล
องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน
าท่ีของผู
บริหาร รวมท้ัง
ภาวะตลาดอยู�เสมอ โดยอัตราค�าตอบแทนผู
บริหารนั้น จะต
องได
รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และในการพิจารณาจ�ายค�าตอบแทนแต�ละประเภท  แนวทาง และวิธีการจ�ายค�าตอบแทน จํานวนค�าตอบแทน 
และผลประโยชน2อ่ืนๆ  ให
นําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ืออนุมัติ 

ในการพิจารณาค�าตอบแทนท้ังท่ีเป>นตัวเงิน และมิใช�ตัวเงินของผู
บริหาร เป>น
รายบุคคลในแต�ละป:นั้น บริษัทได
คํานึงถึงความสอดคล
องกับหน
าท่ีความรับผิดชอบ ความต้ังใจของผู
บริหาร 
ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู�แข�งขัน โดยท่ีค�าตอบแทนดังกล�าวต
องอยู�ในระดับท่ีเหมาะสมกับ
ภาระหน
าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาผู
บริหารท่ีมีคุณภาพไว
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2.6.2 ประเภทค*าตอบแทน  
(1) ค�าเบ้ียประชุม บริษัทได
กําหนดค�าเบ้ียประชุมท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพ่ือ

สะท
อนการทํางานของกรรมการ และเพ่ือจูงใจให
กรรมการปฏิบัติหน
าท่ี การแสดงความคิดเห็นต�อท่ีประชุม และ
การเข
าร�วมประชุมอย�างสมํ่าเสมอ  

(2) ค�าตอบแทนประจําเดือน บริษัทได
กําหนดค�าตอบแทนประจําเดือน เพ่ือสะท
อนถึงหน
าท่ี
และความรับผิดชอบของผู
บริหารในการปฎิบัติหน
าท่ีบริหารจัดการบริษัทในฐานะท่ีเป>นฝ|ายบริหารของบริษัท  

 

2.6.3 วิธีการจ*ายค*าตอบแทน 
(1) ค�าเบ้ียประชุม บริษัทกําหนดการจ�ายค�าเบ้ียประชุมให
กับกรรมการบริษัท รวมท้ัง 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีเป>นกรรมการอิสระ  ซ่ึงจะได
รับค�าเบ้ียประชุมต�อครั้ง เม่ือมี
การเข
าร�วมประชุม 

(2) ค�าตอบแทนประจําเดือน บริษัทกําหนดการจ�ายค�าตอบแทนประจําเดือน สําหรับ
กรรมการท่ีเป>นผู
บริหาร และผู
บริหาร ในฐานะท่ีเป>นผู
บริหารกิจการและเป>นฝ|ายบริหารของบริษัท 
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3. การบริหารความเส่ียงขององค�กร (Enterprise Risk Management: RRM) และการบริหารสินทรัพย�และ
หนี้สิน (Asset Liability Management: ALM) 

 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค�กร (Enterprise Risk Management: ERM)  
3.1.1 นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท  

บริษัทฯ จัดให
มีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป>นผู
กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให
ฝ|าย
บริหาร    ความเสี่ยงทําหน
าท่ีในการนํานโยบายท่ีกําหนดไว
ไปสื่อสารและติดตามดูแลให
เกิดการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว
 และรายงานผลให
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย�างต�อเนื่อง ท้ังนี้ นโยบายบริหารความ
เสี่ยงได
ถูกกําหนดเป>นลายลักษณ2อักษรและส�งหน�วยงานกํากับดูแลเป>นประจําทุกป: รวมท้ังให
แน�ใจว�า การบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ดําเนินการได
อย�างเหมาะสมเป>นไปตามนโยบายท่ีกําหนด สอดคล
องกับกลยุทธ2ขององค2กร 
และม่ันใจได
ว�าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององค2กรได
อย�างครบถ
วน 

ปBจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต�อธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทท่ีสําคัญๆ ได
แก� 
 

(1) ปmจจัยทางด+านเศรษฐกิจ (Economic) 
ปBจจัยต�างๆ จากภายนอกอาจส�งผลกระทบแก�ลูกค
าทําให
รายได
หลักของบริษัท อาทิ 

เช�น เบ้ียประกันภัยป:แรกและเบ้ียประกันภัยป:ต�อ ทําให
ลูกค
าหรือผู
เอาประกันภัยตัดสินใจไม�ซ้ือประกันภัยรวมถึง
ไม�ชําระเบ้ียประกันภัยป:ต�อเพ่ือเป>นการปoองกันและแก
ไขทางบริษัท  

 

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
บริษัทฯ ได
มีการนําสถิติต�าง ๆ ท่ีมีอยู�มาใช
เพ่ือในการวางกลยุทธ2ทางการตลาดเพ่ือ

มุ�งเน
นเจาะตลาดท่ียังมีผลกําไร มีแนวโน
มการเจริญเติบโตดี พัฒนาและนําผลิตภัณฑ2ใหม�ท่ีสามารถตอบสนอง
ความต
องการของลูกค
าได
ในทุกเพศ และทุกวัย นอกเหนือจากการมีผลิตภัณฑ2ท่ีหลากหลายไว
คอยบริการแล
ว 
บริษัทยังได
มีการแจ
งให
ลูกค
าได
รับทราบและเข
าใจถึงผลของการมีหรือถือกรมธรรม2ต�อไปและผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม2หรือการปล�อยให
กรมธรรม2ขาดผลบังคับ นอกจากนี้บริษัทยังให
คําแนะนําท่ีเหมาะสมท้ังในการ
เลือกซ้ือแบบประกันและการแก
ไขปBญหาต�างๆ อีกด
วย 

 

(2) ปmจจัยด+านการลงทุนและต+นทุนการดําเนินธุรกิจ (Investment and Capital) 
จากลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตท่ีผลกําไรส�วนใหญ�จะมาจากการนําเบ้ียประกันภัยท่ี

บริษัทได
มานั้นไปลงทุนเพ่ือสร
างผลตอบแทนให
สูงกว�าภาระผูกพันต�อผู
ประกันภัยในอนาคต ดังนั้น เม่ือเกิดความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ อันจะส�งผลกระทบต�ออัตราดอกเบ้ีย ราคาตราสารหนี้หรือตราสารทุน รวมถึงอัตรา
แลกเปลี่ยนแล
วย�อมส�งผลกระทบต�อผลกําไรของบริษัทด
วยเช�นกัน ดังนั้น เพ่ือเป>นการปoองกันความเสี่ยงดังกล�าว  
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แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
บริษัทฯ ได
มีแนวทางการปoองกันและแก
ไขปBญหาท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีกระบวนการ

พิจารณาการลงทุนอย�างรอบคอบ  และมีนโยบายท่ีจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย2ท่ีมีความเสี่ยงสูงประเภท
หลักทรัพย2เก็งกําไร และจะเน
นการลงทุนในสินทรัพย2ท่ีมีคุณภาพและให
ผลตอบแทนท่ีแน�นอนสมํ่าเสมอ รวมถึงมี
การลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย2หลายๆ ประเภท เพ่ือสร
างความสมดุลและลด
ความผันผวนของผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย2แต�ละประเภท  

นอกจากนี้เพ่ือเป>นการปoองกันการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย บริษัทมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ2ท่ีมีการต้ังค�าเผื่อความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียไว
ในระดับหนึ่ง รวมถึงในการออกผลิตภัณฑ2 
บริษัทยังคํานึงถึงต
นทุนการดําเนินงาน จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ2โดยคํานึงถึงเงินกองทุนของบริษัทและภาระ
ผูกพันท่ีบริษัทจะต
องมีท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือปoองกันไม�ให
เกิดความไม�สมดุลกันระหว�างกระแสเงินสด
รับ (Cash In-Flow) และกระแสเงินสดจ�าย (Cash Out-Flow) ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

(3) ปmจจัยด+านบุคลากรและกระบวนการทํางาน (Human Resource and Business 
Process) 

ธุรกิจประกันชีวิตเป>นธุรกิจท่ีต
องอาศัยบุคลากรท่ีมีความชํานาญและประสบการณ2ใน
สายงาน ซ่ึงเป>นปBจจัยหลักท่ีเก้ือหนุนต�อความมีประสิทธิภาพของบริการและผลิตภัณฑ2ของบริษัท ดังนั้น ปBญหา
การขาดพนักงานท่ีมีความชํานาญและประสบการณ2อาจทําให
บริษัทมีความสามารถในการแข�งขันลดลง หรืออาจ
ก�อให
เกิดผลเสียหายต�อการดําเนินธุรกิจได
 เพ่ือเป>นการปoองกันความเสี่ยง บริษัทจึงได
มีแนวทางการดําเนินการใน
เชิงปoองกันและแก
ไขต�างๆ อาทิ เช�น มีการทุ�มเทพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย�างเป>นระบบและต�อเนื่อง
เพ่ือสร
างกําลังคนทดแทน เสริมสร
างขวัญกําลังใจ สร
างบรรยากาศให
เหมาะแก�การทํางาน พิจารณาผลตอบแทน
ให
เหมาะสมและเป>นธรรมในระดับท่ีสามารถเปรียบเทียบได
กับบริษัทอ่ืนในธุรกิจ ปBจจัยด
านกระบวนการทํางาน
ถือเป>นปBจจัยท่ีมีความสําคัญไม�ยิ่งหย�อนไปกว�าปBจจัยด
านบุคคลากรเช�นกัน จากสภาวะการแข�งขันทางธุรกิจท่ี
ค�อนข
างสูง ทําให
บริษัทจําเป>นต
องมีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถสร
าง
ความพึงพอใจให
แก�ผู
บริโภค ดังนั้น เพ่ือเป>นการปoองกันและจัดการความเสี่ยงท่ีส�งผลกระทบต�อบริษัท  

 

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง อาทิเช�น  มีการจัดทําคู�มือ

ปฏิบัติงานเพ่ือใช
เป>นแนวทางในการดําเนินงานได
อย�างถูกต
อง มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการ
ดําเนินงานเพ่ือให
ม่ันใจว�ากระบวนการทํางานต�างๆ สามารถดําเนินการได
อย�างถูกต
องและมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดทําแผนงาน เพ่ือให
ผู
ท่ีเก่ียวข
องนําไปปฏิบัติ โดยแผนดังกล�าวจะได
รับการปรับปรุง ไปตามสถานการณ2และ
สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น นอกจากนี้งานด
านปฎิบัติการต�างๆ ยังได
รับการดูแลอย�างใกล
ชิดจากฝ|ายบริหาร เป>น
ต
น 
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(4) ปmจจัยด+านความปลอดภัยของระบบข+อมูลสารสนเทศ (Information and 
Technology) 

บริษัทฯ มีข
อมูลของลูกค
าและคู�ค
าเป>นจํานวนมากและข
อมูลบางอย�างถือเป>นข
อมูลท่ี
มีความสําคัญต�อ  การดําเนินธุรกิจ รวมถึงเป>นความลับไม�สามารถเปyดเผยออกไปสู�ภายนอกได
 ดังนั้น เพ่ือเป>น
การปoองกัน     ความเสี่ยงท่ีมีในหลายๆ รูปแบบ เช�น การลักลอบสําเนาข
อมูล หรือการทําลายข
อมูล ข
อบกพร�อง
ของอุปกรณ2ทางด
านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช
ในการจัดเก็บข
อมูล เช�น ระบบการสํารองข
อมูล หรือจาก
เหตุการณ2ภายนอก เช�น การลักลอบเข
าถึงระบบข
อมูล (Hacker) เพ่ือทําลายหรือนําข
อมูลของบริษัทไปใช
อย�าง
ผิดกฏหมาย  

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข
องกับความปลอดภัยของระบบข
อมูล

สารสนเทศ อาทิ เช�น กําหนดให
มีนโยบายการปoองกันระบบข
อมูลสารสนเทศ โดยผู
ใช
งานระบบทุกคนจะมีการ
ลงทะเบียนและ กําหนดสิทธิ์เข
าถึงข
อมูล จัดให
มีระบบปoองกันไวรัส จัดให
มีระบบ Firewall ท่ีใช
ปoองกันการเจาะ
ข
อมูลจาก 

ภายนอก และมีการกําหนดสิทธิ์ ในการดาวน2โหลด (Download) ข
อมูลจาก
อินเตอร2เน็ทให
แก�พนักงาน จัดให
มีระบบสํารองข
อมูล อาทิ การสํารองข
อมูลใส�เทป (Backup to Tape) เป>นต
น 

 
(5) การบริหารความต*อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: 

BCM) 
แผนรองรับความต�อเนื่องทางธุรกิจเป>นแผนงานเพ่ือใช
ในการตอบสนองและ

ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ไม�ว�าจะเป>นภัยจากธรรมชาติ หรือภัยท่ีเกิดข้ึนจากมนุษย2 อาทิ 
อัคคีภัย พายุ แผ�นดินไหว การประท
วง และจราจล เป>นต
น ซ่ึงภัยดังกล�าวอาจส�งผลให
การดําเนินงานของบริษัท
ต
องหยุดชงักหรือไม�ต�อเนื่อง  

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
บริษัทฯ ได
จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจต�อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

และให
มีการทดสอบเป>นประจําอย�างน
อยป:ละครั้ง เพ่ือใช
ในการบริหารจัดการเม่ือเกิดภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจท่ี
นอกเหนือความคาดหมาย อันจะเป>นการสร
างความเชื่อม่ันต�อผู
ท่ีมีส�วนได
เสียของบริษัทว�าบริษัทยังสามารถ
ให
บริการได
อย�างต�อเนื่องไม�หยุดชะงัก และจะกลับมาดําเนินธุรกิจได
ตามปกติภายในระยะท่ีเหมาะสม 

 

(6) การปMองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการ
ร+าย 

การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร
ายและการแพร�ขายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายล
างสูง ถือเป>นอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนานาชาติตระหนักและให
ความสําคัญเป>นอย�างยิ่ง 
โดยประเทศไทยได
มีพระราชบัญญัติ ปoองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ ปoองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร
ายและการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล
างสูง 
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พ.ศ. 2559 ท่ีใช
บังคับกับการนี้ ดังนั้น เพ่ือเสริมสร
างความน�าเชื่อถือและความม่ันใจในด
านการบริการท่ีมีความ
โปร�งใสและสอดคล
องกับกฎหมาย  

 

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
บริษัทฯ จึงได
ดําเนินการจัดทํานโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัท ซ่ึง

สอดคล
องกับกฎหมายดังกล�าว มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัททุกป:
เพ่ือให
สอดคล
องกับข
อกฎหมายท่ีเป>นปBจจุบัน อีกท้ัง บริษัทได
จัดให
มีการอบรมให
ความรู
แก�บุคลากรของบริษัท 
มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือให
ม่ันใจว�าบุคลากรของบริษัทสามารถทํางานได
ถูกต
องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ2ต�างๆ ในประเด็นดังต�อไปนี้ 

(1 )  การรู
 จั ก ตัวตนลูกค
 าและการตรวจสอบเ พ่ือทราบข
อเ ท็จจริ ง เ ก่ียวกับ
ลูกค
า (KYC/CDD) 

(2) การประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค
าเก่ียวกับการฟอกเงิน (AML Risk Level)  
(3) การรายงานธุรกรรมทรัพย2สิน ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมท่ีมีเหตุกับควรสงสัย

และธุรกรรมท่ีไม�สามารถตรวจสอบเพ่ือทราบข
อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค
าไปยัง
หน�วยงานของรัฐท่ีมีหน
าท่ีกํากับดูแล 

(4) มีระบบงานควบคุมดูแลท่ีดีเก่ียวกับการกํากับการปฏิบัติงานท่ีสอดคล
องกับ
กฎหมาย 

ท้ังนี้ เพ่ือให
บุคลากรของบริษัทมีความรู
และสามารถปฏิบัติงานได
อย�างถูกต
องตาม
กฎหมายและเป>นการปoองกันไม�ให
ผู
ท่ีกระทําผิดหรือผู
ท่ีมีวัตถุประสงค2ในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก�
การก�อการร
าย  และการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล
างสูง มาใช
บริษัทเป>นช�องทางในการกระทํา
ความผิด โดยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในข
อนี้เป>นอย�างยิ่งและกําหนดให
บุคลากรทุกคนต
องปฏิบัติตามโดย
เคร�งครัดและสมํ่าเสมอ 

 

3.2 การบริหารสินทรัพย�และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)  
กระบวนการบริหารสินทรัพย2และหนี้สิน เป>นกระบวนการบริหารจัดการโครงสร
างของสินทรัพย2และ

หนี้สินในงบการเงิน รวมท้ังภาระผูกพันต�างๆ เพ่ือให
ได
ผลตอบแทนท่ีสอดคล
องกับความเสี่ยงท่ีอยู�ในระดับท่ี
องค2กรยอมรับได
 ซ่ึงเก่ียวข
องกับความเสี่ยงด
านสภาพคล�อง และความเสี่ยงตลาดท่ีมาจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯกําหนดให
คณะกรรมการลงทุนมีหน
าท่ีกําหนดแนวทางการบริหารสภาพคล�อง และแนวทาง
การจัดการโครงสร
างสินทรัพย2และหนี้สินท่ีมีสภาพคล�อง ระยะเวลา ต
นทุนการเงิน และผลตอบแทนท่ีแตกต�างกัน
เพ่ือให
ได
ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง ดังนี้ 

(1) พิจารณาความสอดคล
องกันด
านระยะเวลาของสินทรัพย2และหนี้สิน เพ่ือรองรับการ
ชําระภาระหนี้สินในแต�ละช�วงระยะเวลา เพ่ือควบคุมมิให
มีส�วนต�างของสินทรัพย2และหนี้สินเกินกว�าท่ีควรในแต�ละ
ช�วงเวล (Time bucket) 

(2) พิจารณาคุณลักษณะของสินทรัพย2ให
มีคุณภาพและสภาพคล�องท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ตลาด เพ่ือควบคุมคุณภาพโดยรวมของสินทรัพย2เพ่ือจํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค�าสินทรัพย2 
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(3) พิ จ า รณาลั กษณะของผลตอบแทนของสิ นทรั พย2 และต
 น ทุนของหนี้ สิ น 
(Fixed/Floated) และภาระผูกพัน รวมท้ังพิจารณาผลกระทบกรณีการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียและราคาตลาด
ท่ีมีต�อมูลค�าของท้ังสินทรัพย2 และหนี้สิน 

(4) พิจารณาผลกระทบของแผนการนําผลิตภัณฑ2ใหม�เข
ามาในโครงสร
างหนี้สิน เพ่ือ
กําหนดแนวทางการจัดการกับ mismatch ท้ังเรื่องระยะเวลาและอัตราดอกเบ้ีย 

(5) พิจารณาผลกระทบต�อเงินกองทุนจากการเปลียนแปลงของโครงสร
างสินทรัพย2และ
หนี้สินรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของปBจจัยแวดล
อมท่ีมีต�อมูลค�าของท้ังสินทรัพย2 และหนี้สิน 

คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมอย�างน
อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีฝ|ายลงทุนเป>นผู
จัดทําข
อมูล
ประกอบการควบคุมและการตัดสินใจ เช�น ข
อมูลกระแสเงินสด Maturity Gap รายงานการทดสอบผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย รายงานการกระจุกตัวของสินทรัพย2 และหนี้สิน และรายงานการควบคุม
เพดานความเสี่ยงต�างๆ เป>นต
น  

 

4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณ�ได+และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต*อฐานะการเงิน
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต*อ ความเช่ืองโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และการกระจุก
ตัวของภัย  

 

ความเส่ียงด+านการรับประกันภัย 
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บป|วย อัตรา

ความคงอยู� หรืออัตราค�าใช
จ�าย ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต�างจากสมมติฐานท่ีได
ประมาณการไว
 ทําให
เกิดผลกระทบทาง
ลบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงด
านการรับประกันภัยของบริษัทฯ เริ่มจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ2ประกันชีวิต โดยบริษัทฯมีคณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑ2ซ่ึงมีหน
าท่ีในการสร
างแนวคิดและพัฒนา
สินค
าให
เป>นไปตามความต
องการของกลุ�มเปoาหมาย และสอดคล
องกับกลยุทธ2ในการดําเนินงานภายใต
กรอบ
นโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกําหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันท่ีเป>นมาตรฐานตามแบบ
ประกันอายุและเพศไว
อย�างชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุ�มเปoาหมายท่ีต
องการทําประกันชีวิต โดยพิจารณา
จากปBจจัยต�างๆ ได
แก� อัตรามรณะ ความคงอยู�ของกรมธรรม2 หรือความสามารถในการชําระเบ้ียประกันภัยของผู

เอาประกันด
วยเช�นกัน และเม่ือรับประกันภัยแล
ว บริษัทฯยังได
ดําเนินการประเมินความเพียงพอของสํารอง
ประกันภัยและกองทุนตามระดับความเสี่ยงให
อยู�ในระดับท่ีเพียงพอและสูงกว�าเกณฑ2ท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให

ม่ันใจว�า บริษัทฯจะสามารถรองรับความเสี่ยงท่ีอาจจจะเกิดข้ึนในอนาคตได
 

บริษัทฯมีการทบทวนข
อสมมติอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือให
ม่ันใจว�าข
อสมมติท่ีใช
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ2
และการทดสอบความพอเพียงของหนี้สินและการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทฯเป>นปBจจุบัน ท้ังนี้ ความเสี่ยง
หลักด
านการรับประกันภัยของบริษัทฯ ประกอบด
วย 

(ก) ความเสี่ยงด
านอัตราดอกเบ้ีย 
ความเสี่ยงด
านอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ท้ังนี้บริษัทฯ

มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดให
คณะทํางานบริหารเงินกองทุนคอยติดตาม ประเมินและรายงาน
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ปBจจัยเสี่ยงละดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย�างใกล
ชิด รวมถึงการบริหารสินทรัพย2และ
หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) ด
วยการทํา Duration Matching เพ่ือลดผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียท้ังในฝB�งของสินทรัพย2และหนี้สิน และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) 
ภายใต
สถานการณ2สมมติต�างๆ (Scenario test) ท้ังปBจจุบันและล�วงหน
าอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือการวางแผนการ
บริหารสินทรัพย2และหนี้สินได
อย�างเหมาะสม 

(ข) ความเสี่ยงด
านการออกแบบผลิตภัณฑ2 
ความเสี่ยงด
านการออกแบบผลิตภัณฑ2 หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการออกและ

พัฒนาผลิดภัณฑ2 ให
เป>นท่ีต
องการของตลาดและมีความสอดคล
องกับวัตถุประสงค2ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยท่ีมีอยู�เดิมด
วย โดยท่ีบริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการท่ีมีการ
ควบคุมต้ังแต�การคิดค
น การพัฒนา การทดสอบ และการนําเสนอขออนุมัติต�อผู
มีอํานาจอนุมัติก�อนการนําเสนอ
ขาย อีกท้ังยังมีกระบวนการติดตามภายหลังการออกผลิตภัณฑ2เพ่ือควบคุมให
อยู�ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
 

ความอ�อนไหวของความเสี่ยงด
านการรับประกันภัย 
 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
เดิมบริษัทฯคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด
วยวิธีสํารองเบ้ียประกันภัย

สุทธิชําระคงท่ี (Net Level Premium Valuation : NPV) ซ่ึงใช
ข
อสมมติคงท่ีไม�เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม2 
(Lock-in Assumption) ส�งผลให
การคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวไม�ได
รับ
ผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ หรืออัตราคิดลดท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือให
เป>นไปตามมาครฐานกา
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

ต�อมา ณ สิ้นป: 2559  บริษัทฯเปลี่ยนคํานวณตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม 
(Gross Premium Valuation : GPV) ซ่ึงใช
ข
อสมมติท่ีเป>นปBจจุบัน และใช
อัตราคิดลด ซ่ึงคํานวณมาจาก Risk-
free rate + illiquidity premium (โดยคํานวณจากร
อยละ 40 ของส�วนค�างของอัตราดอกเบ้ียท่ีอ
างอิงจากหุ
นกู

เอกชนท่ีมีอันดับความน�าเชื่อถือระดับ A) ซ่ึงเป>นไปตามมาตรฐานฯฉบับดังกล�าว 

 

สํารองค*าสินไหมทดแทน 
 

บริษัทฯบันทึกสํารองค�าสินไหมทดแทนสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น สําหรับความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนแล
วแต�บริษัทฯยังไม�ได
รับรายงาน (Incurred but no reported : IBNR) ด
วยข
อสมมติท่ีใช
ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร2ประกันภัย โดยข
อสมมติสําคัญท่ีอาจส�งผลกระทบต�อการประมาณการ คือ อัตราเงินเฟoอของค�า
รักษาพยาบาลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจทําให
สํารองท่ีประมาณการไว
ตํ่ากว�าท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนใน
อนาคต อย�างไรก็ตาม เนื่องจากสัดส�วนของเงินสํารองค�าสินไหมทดแทนเม่ือเปรียบเทียบกับสํารองประกันภัย
สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวนั้น มีอัตราส�วนตํ่ากว�าร
อยละ 1 ด้ังนั้นการเปลี่ยนแปลงข
อสมมติของการ
คํานวณเงินสํารองค�าสินไหมทดแทนนี้ จึงไม�ส�งผลกระทบอย�างมีสาระสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงของกําไรหรือ
ขาดทุน บริษัทฯจึงไม�ได
ทําการทดสอบความอ�อนไหวของความเสี่ยงด
านการรับประกันภัยเก่ียวกับสํารองค�า
สินไหมทดแทน 
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การกระจุกตัวของความเส่ียงด+านการรับประกันภัย 
 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯอาจได
รับผลกระทบอย�างมีสาระสําคัญจาก
เหตุการณ2ใดเหตุการณ2หนึ่งท้ังนี้ บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด
านการกระจุกตัวโดยการจัดสัดส�วนการขายผลิตภัณฑ2
ประกันชีวิตให
กระจายในกลุ�มลูกค
าท่ีหลากหลายท่ัวภูมิภาคในประเทศไทย โดยเหตุการณ2ท่ีอาจมีผลกระทบจาก
การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ2ของบริษัทฯ ได
แก� 

1.การเปลี่ยนแปลงของแนวโน
มอัตราการมรณะของประชากร ด
วยเทคโนโลยีทางการแพทยปBจจุบัน
ซ่ึงส�งผลให
ประชากรมีอายุเฉลี่ยท่ียืนยาวนานข้ึนอาจส�งผลกระทบการจ�ายผลประโยชน2ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนต�อผลิตภัณฑ2
ประเภทบํานาญ เป>นต
น 

2. การเปลี่ยนแปลงในปBจจัยทางด
านตลาดการเงิน เช�น การลดลงของอัตราดอกเบ้ียอย�างมี
สาระสําคัญอาจส�งผลกระทบทางลบต�อผลิตภัณฑ2ของบริษัทท่ีมีการรับรองผลประโยชน2ทางกรมธรรม2 เป>นต
น 

 

ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทจําหน*ายอยู*ในปmจจุบัน  
 

No. Product Name ENG Product Name Thai Product Type 

1 Advance Return 10 แอ0ดวานซ2 รีเทิร2น 10 ออมทรัพย2 

2 Advance Return 10 plus แอ0ดวานซ2 รีเทิร2น 10 พลัส ออมทรัพย2 

3 A-LIFE Protection Plus เอไลฟ4 โพรเทคชั่น พลัส ออมทรัพย2 

4 Safe5c เซฟ 5 ซี ออมทรัพย2 

5 Smart Investment 3 สมาร2ท อินเวสท2เมนท2 3 ออมทรัพย2 

6 A LIFE Smart Premium 
Return 

เอไลฟ4 สมาร2ท พรีเมียม รีเทิร2น ออมทรัพย2 

7 Smart Return 10 สมาร2ท รีเทิร2น 10 ออมทรัพย2 

8 Smart Return 1R สมาร2ทรีเทิร2น 1 อาร2 ออมทรัพย2 

9 Smart Return II สมาร2ทรีเทิร2น 2 ออมทรัพย2 

10 Smart Umbrella สมาร2ทอัมเบรลร�า ตลอดชีพ 

11 A LIFE Smart Valued Return เอไลฟ4 สมาร2ท แวลู รีเทิร2น ออมทรัพย2 

12 Term Life 5 เทอมไลฟ4 5 ชั่วระยะเวลา 

13 A LIFE HappyReturns3/3 
(325) 

เอไลฟ4 แฮปป:� รีเทิร2น 3/3 
(325) 

ออมทรัพย2 

14 A LIFE HappyReturns 3/3 
(310) 

อไลฟ4 แฮปป:� รีเทิร2น 3/3 (310) ออมทรัพย2 

15 A LIFE Annuity 2 90/1 เอไลฟ4 บํานาญ 2 90/1 บํานาญ 

16 Save 7 (4.0) เซฟ 7(4.0) ออมทรัพย2 

17 Save 7 (4.5) เซฟ 7(4.5) ออมทรัพย2 
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18 Smart Planning สมาร2ท แพลนนิ่ง ออมทรัพย2 

19 A LIFE Smart Saving 10/5 เอไลฟ4 สมาร2ท เซฟวิ่ง 10/5 ออมทรัพย2 

20 Smart Saving 2/1 สมาร2ท เซฟวิ่ง 2/1 ออมทรัพย2 

21 A LIFE A Smart Saving 2/1 เอไลฟ4 เอ สมาร2ท เซฟวิ่ง 2/1 ออมทรัพย2 

22 A LIFE Easy 3/1 เอไลฟ4 อีซ่ี 3/1 ออมทรัพย2 

23 Smart Term Bronze สมาร2ทเทอม บรอนซ2 ชั่วระยะเวลา 

24 Strike 3 สไตรค2 3 ออมทรัพย2 
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5.มูลค*า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
 

5.1 ข+อสมมติท่ีสําคัญ 
สมมติฐานการประมาณค�าท่ีดีท่ีสุด (Best Estimates) ท่ีใช
ในการประเมินภาระผูกผันของกรมธรรม2 

ในอนาคตจะพิจารณา โดยการใช
ประสบการณ2ท่ีผ�านมาในอดีตจนถึงปBจจุบันของบริษัท ท้ังนี้สมมติฐานท่ีเลือกจะ
ทําให
ได
ภาระผูกพันของกรมธรรม2 ประกันภัยไม�มากเกินความเป>นจริง (Overstated) หรือน
อยเกินความเป>นจริง 
(Understated) 

 

5.2 ข+อสมมติท่ีใช+ในการวัดมูลค*าสํารองสําหรับการประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 (1) สัญญาประกันภัยหลัก ใช
วิธีคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (GPV) โดยใช


สมมติฐานค�าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของสัญญารายบุคคลประเภทสามัญ ซ่ึงอยู�บนพ้ืนฐานของการใช
ข
อจริงโดยการ
ใช
ประสบการณ2ท่ีผ�านมาเพ่ือใช
ในการคํานวณภาระผูกผัน 

 (2) สัญญาแนบท
ายระยะยาว ใช
วิธีการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (GPV) 
โดยใช
สมมติฐานค�าประมาณการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงคํานวณจากประสบการณ2จริงและวิเคราะห2ร�วมกับส�วนภาคธุรกิจ 
เนื่องจากข
อมูลของบริษัท ยังมีจํานวนน
อย 

 (3) คุ
มครองสินเชื่อ มูลค�าปBจจุบันของผลประโยชน2ท่ีการันตี และสํารองประกันภัยแบบเบ้ีย
ประกันภัยรวมทีระดับความเชื่อม่ันเปอร2เซ็นต2ไทล2ท่ี 75 ถูกคํานวณโดยวิธีสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัย
สุทธิ (NPV) ซ่ึงค�าท่ีได
สูงกว�าการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (GPV) 

 
5.3 ข+อสมมติท่ีใช+ในการวัดมูลค*าสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะส้ัน 

วิธีการประเมินของสัญญาเพ่ิมเติมประกันภัยประเภทสามัญระยะสั้น การคํานวณค�าประมาณการท่ี
ดีท่ีสุดของสินไหมทดแทนถูกคํานวณโดยวิธี Chain Ladder ปBจจัยการพัฒนาการ (Development Factor) มี
สมมติฐานดังนี้ 

(1) ข
อมูลท่ีนํามาคํานวณปBจจัยการพัฒนาการกําหนดให
เป>นรายไตรมาส 
(2) ค�าเฉลี่ยปBจจัยการพัฒนาการของค�าสินไหมทดแทน จะใช
วิธีค�าเฉลี่ยย
อนหลัง และมีการปรับ

เลือกปBจจัยการพัฒนาการในไตรมาสท่ีมีความเสียหายขนาดใหญ�กว�าค�าเฉลี่ย 
(3) สํารองสินไหมจากตารางการพัฒนาการสําหรับค�าสินไหมจ�าย และจากตารางการพัฒนาการ

สําหรับค�าสินไหมท่ีเกิดข้ึนจากการคํานวณจะมีความผันผวนเนื่องจากบริษัทกําหนดให
อายุความเสียหายเป>นไตร
มาส บริษัท เลือกปBจจัยการพัฒนาการสําหรับสินไหมท่ีเกิดข้ึนจ�ายในการประมาณการค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ2
หากภายหลังข
อมูลมีความเพียงพอแล
วสําหรับการพัฒนา สําหรับสินไหมจะมีช�วงระยะเวลากว
างข้ึน 
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ท้ังนี้สําหรับข�อมูลเชิงปริมาณให�มีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                                            หน�วย: ล
านบาท 

รายการ             ป: 2561 ป: 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะ
ยาว (Long-term technical reserves) 

1,836.62 4,305.76 1,677.64 4,520.31 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะ
สั้น (Short-term technical reserves) 

12.64 25.03 24.94      
 

48.05 

ผลประโยชน2ตามกรมธรรม2ค
างจ�าย 
(Unpaid policy benefits) 

36.31 36.31 37.92 37.92 

หนี้สินอ่ืนตามกรมธรรม2ประกันภัย 
(Due to insured) 

4.19 4.19 3.16 3.16 

 
หมายเหตุ  
– ราคาบัญชี หมายถึง มูลค�าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี

วัตถุประสงค2 หลักเพ่ือให
นักลงทุนผู
วิเคราะห2ทางการเงินเข
าใจถึงมูลค�าทางเศรษฐศาสตร2ของหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยเป>นท่ียอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค�าดังกล�าวจะต
องผ�านการรับรองจากผู
สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล
ว 

– ราคาประเมิน หมายถึง มูลค�าหนี้สินจากสัญยาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว�าด
วยการประเมินราคาทรัพย2สินและหนี้สินของบริษัทประกัน
ชีวิต เพ่ือวัตถุประสงค2หลักในการกํากับความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให
ม่ันใจว�าบริษัทมี
ความสามารถในการจ�ายผลประโยชน2ตามสัญญาประกันภัยได
อย�างครบถ
วนแก�ผู
เอาประกันภัย ซ่ึงจะต
อง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร2ประกันภัยท่ีได
รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร2ประกันภัย
ท่ีได
รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช
ในการประเมินจะต
องสอดคล
องกับประสบการณ2จริงหรือในกรณีท่ีบริษัทมี
ข
อมูลไม�เพียงพออาจอ
างอิงจากประสบการณ2ของอุตสาหกรรมและปรับให
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร2ต
การรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค�าสํารองประกันภัยดังกล�าวจะต
องรวมถึงค�าเผื่อความผันผวน 
(Provision of Adverse Deviation: PAD) ซ่ึงเป>นไปตามท่ี คปภ. กําหนด 

ข
อสังเกตุ ในบางช�วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค�าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมี
ความแตกต�างระหว�างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย�างมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค2และวิธีการ
ท่ีแตกต�างกันในการประเมินตามท่ีกล�าวไว
ข
องต
น ท้ังนี้ผู
ท่ีจะนําข
อมูลไปใช
ควรศึกษาและทําความเข
าใจถึง
วัตถุประสงค2แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยท้ังสองให
ถ่ีถ
วนก�อนตัดสินใจ 
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6. การลงทุนของบริษัท  
6.1 นโยบายการลงทุนของบริษัท 

เนื่องจากการลงทุนเป>นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญต�อการดําเนินงานและความม่ันคงของบริษัท เพ่ือให

ได
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอภายใต
ความเสี่ยงท่ียอมรับและสอดคล
องกับภาระผูกพันท่ีมีอยู� บริษัทจึงกําหนดเป>น
กรอบนโยบายการลงทุนดังนี้ 

� การดําเนินงานด
านการลงทุน ต
องไม�ขัดต�อประกาศคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  

� ตลอดระยะเวลาการลงทุนต
องมีการประเมินมูลค�ายุติธรรมตามหลักเกณฑ2ท่ีคปภ.กําหนด 
และต
องดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนได
ตามท่ีกําหนด 

� ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ2 เง่ือนไขและสัดส�วนการลงทุน ตามแผนการลงทุนท่ีผ�านการอนุมัติ 
โดยคณะกรรมการการลงทุน  

� ต
องมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอย�างเป>นระบบและมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เป>นลายลักษณ2อักษรอย�างชัดเจน  

� การลงทุนต
องพิจารณาให
ความสําคัญกับความสอดคล
องของสินทรัพย2และหนี้สินของบริษัท 

� บริษัทจะทําการลงทุนในสินทรัพย2หรือตราสาร ท่ีผู
ปฏิบัติงานมีความรู
 ความเข
าใจในความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวข
องและมีการจัดทําคู�มือปฏิบัติงานแล
วเท�านั้น 

� การลงทุนให
กู
ยืมโดยมีทรัพย2สินจํานองหรือจํานําเป>นประกันต
องมีการวิเคราะห2ความเสี่ยง
ของผู
กู
และความเสี่ยงของทรัพย2สินท่ีจํานองหรือจํานําเป>นประกัน รวมท้ังให
ติดตามสถานะ
ลูกหนี้อย�างสมํ่าเสมอด
วย 

� การลงทุนท่ีไม�เป>นไปตาม นโยบายหรือเง่ือนไขท่ีได
กําหนดไว
นี้จะต
องนําเสนอคณะกรรมการ
การลงทุนเพ่ือขออนุมัติก�อนดําเนินการทุกครั้ง 

 

6.2 วัตถุประสงค�การลงทุนของบริษัท 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมการลงทุนของบริษัทให
มีผลตอบแทนท่ีเพียงพอภายใต
ความเสี่ยงท่ียอมรับและ

สอดคล
องกับภาระผูกพันท่ีมีอยู� และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ไม�ก�อให
เกิดความเสียหายโดยรวมแก�
บริษัท โดยยึดหลักการดําเนินนโยบายการลงทุนของสํานักงาน คปภ. เป>นสําคัญ  
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ท้ังนี้สําหรับข�อมูลเชิงปริมาณให�มีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                               หน�วย: ล
านบาท 

ประเภทสินทรัพย2ลงทุน มูลค�า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป: 2561 ป: 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝาก
สถาบันการเงิน 

157.06 157.06 139.60 139.60 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร ,หุ
นกู
 ,ต๋ัวสัญญาใช

เงิน ,ต๋ัวแลกเงิน ,หุ
นกู
แปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย2) 

2,419.57 2,462.16 2,643.06 2,711.92 

ตราสารทุน (ไม�รวมเงินลงทุนในบริษัทย�อย
และบริษัทร�วม) 

123.50 123.50 116.82 116.82 

หน�วยลงทุน 646.56 646.56 563.69 563.69 

เงินให
กู
ยืมโดยมีกรมธรรม2ประกันภัยเป>น
ประกัน 

250.24 273.09 248.97 273.20 

เงินให
กู
ยืม และเงินให
เช�าชื้อรถและให
เช�า
ทรัพย2สินแบบลิสซ่ิง 

         729.49 
   

   729.37       844.80         843.80     

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ
น หุ
นกู
 หน�วยลงทุน - -    -         - 

ตราสารอนุพันธ2 - - -         - 

เงินลงทุนอ่ืน - -        -         - 

รวมสินทรัพย2ลงทุน 4,326.42 4391.74     4,556.94  4,649.03 

 
หมายเหตุ  
– ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย2และหนี้สิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
– ราคาประเมิน หมายถึง มูลค�าหนี้สินจากสัญยาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

และส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว�าด
วยการประเมินราคาทรัพย2สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือ
วัตถุประสงค2หลักในการกํากับความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให
ม่ันใจว�าบริษัทมี
ความสามารถในการจ�ายผลประโยชน2ตามสัญญาประกันภัยได
อย�างครบถ
วนแก�ผู
เอาประกันภัย 
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7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลวิเคราะห�และอัตราส*วนต*างๆ ท่ีเก่ียวข+อง 
 

ท้ังนี้สําหรับข�อมูลเชิงปริมาณให�มีรายละเอียด ดังนี้เป�นอย�างน�อย  
                                                                                  หน�วย: ล
านบาท 

รายการ 2561 2560 

เบ้ียประกันภัยรับรวม 576.09 614.50 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป>นรายได
 (สุทธิ) 590.43 614.91 

รายได
จากการลงทุนสุทธิ 207.34 215.69 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพ่ิม(ลด) จากป:ก�อน 158.98 226.08 

ผลประโยชน2ตามกรมธรรม2ประกันภัยและค�าสินไหมทดแทนสุทธิ 271.77 265.23 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (44.49) (162.69) 

 
หน�วย: ร
อยละ 

 

รายการอัตราส*วน  2561  2560 

ค�าใช
จ�ายในการรับประกันภัยป:แรก : เบ้ียประกัยภันสุทธิ 25.10 24.27 

ค�าใช
จ�ายในการรับประกันภัยป:ต�อ : เบ้ียประกัยภันสุทธิ 11.49 11.84 

อัตราส�วนผลตอบแทนผู
ถือหุ
น (Return on equity ratio)  -7.55 

อัตราส�วนผลตอบแทนต�อสินทรัพย2 (Return on assets ration) 

- อัตราส�วนผลตอบแทนต�อสินทรัพย2รวมท้ังหมด 

- อัตราส�วนผลตอบแทนต�อสินทรัพย2ท่ีไม�รวมกรมธรรม2ประกันชีวิตแบบ 
Unit Linked และ Universal life 

 
-0.23 
N/A 

 
-0.79 
N/A 

อัตราส�วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment ration) 

- อัตราส�วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมท้ังหมด 

- อัตราส�วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม�รวมการลงทุนจากกรมธรรม2
ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal life 

 
4.55 
N/A 

 
3.72 
N/A 

อัตราส�วนสินทรัพย2ลงทุนต�อเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน) 101.41 101.77 
 

หมายเหตุ 
 – ราคาประเมิน หมายถึง มูลค�าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว�าด
วยการประเมินราคาทรัพย2สินและหนี้สินของบริษัทประกัน
ชีวิต เพ่ือวัตถุประสงค2หลักในการกํากับความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให
ม่ันใจว�าบริษัทมี
ความสามารถในการจ�ายผลประโยชน2ตามสัญญาประกันภัยได
อย�างครบถ
วนแก�ผู
เอาประกันภัย 
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– กรมธรรม2ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป>นการประกันชีวิตท่ีให
ท้ังการคุ
มครองชีวิต
และการลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค�ากรมธรรม2ข้ึนอยู�กับมูลค�าหน�วยลงทุน ท้ังนี้สินทรัพยืในกองทุนเป>นของผู

เอาประกันมิได
เป>นของบริษัท 

– กรมธรรม2ประกันชีวิตแบบ Universal life เป>นการประกันชีวิตท่ีแยกส�วนความคุ
มครองชีวิต ละ
ส�วนการลงทุนอย�างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยู�กับผลการลงทุนของบริษัท แต�ไม�ตํ่ากว�า
ผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีได
รับรองไว
 

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได
กําหนดหลักเกณฑ2การ

ดํารงเงินกองทุน ตามประกาศเรื่องกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ2 วิธีการ และ
เง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2558 โดยกําหนดอัตราส�วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงินกองทุนหารด
วยจํานวนเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยง และอัตราส�วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนนี้ต
องไม�ตํ่ากว�าร
อยละ 100 และในกรณีท่ีบริษัทใดมีอัตราส�วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนนี้ต่ํากว�าอัตราร
อยละ 140 นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการท่ีจําเป>นในการกํากับดูแลสถานะการเงิน
ของบริษัทนั้นได
 

บริษัทได
ให
ความสําคัญกับกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน เพ่ือให
มีระดับเงินกองทุนท่ี
เหมาะสมกับความเสี่ยง และเพียงพอกับการสนับสนุนกลยุทธ2ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมท้ังให
เป>นไปตาม
ข
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทมีการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต
สถานะการณ2สมมติต�างๆท้ังในภาวะปกติและสถานะการณ2วิกฤติ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนจัดหาเงินกองทุนอย�างเหมาะสม และมีการประเมินและติดตามสถานะเงินกองทุนอย�าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให
ม่ันใจว�าบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอต�อดําเนินการตามแผนธุรกิจปกติและรองรับเหตุการณ2ความ
ผันผวนต�างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 
 

ท้ังนี้สําหรับข�อมูลเชิงปริมาณให�มีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                                                 หน�วย: ล
านบาท 

รายการ 
                  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  

           2561           2560 

สินทรัพย2รวม 4,977.16 5,279.74 

หนี้สินรวม 4,432.11 4,695.40 

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 4,330.79 4,568.37 

- หนี้สินอ่ืน 45.97 61.55 

ส�วนของผู
ถือหุ
น 545.05 584.34 

อัตราส�วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร
อยละ) 150% 151% 

เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใช
ได
ท้ังหมด 545.05 584.34 

เงินกองทุนท่ีต
องดํารงตามกฎหมาย 363.79 386.80 

 
หมายเหตุ  
– ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว�าด
วยการกําหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวนเงินกองทุนของบริษัท
ประกันชีวิตกําหนดให
นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการท่ีจําเป>นในการกํากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราส�วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนตํ่ากว�าร
อยละหนึ่งร
อยสี่สิบได
 

– เงินกองทุน เป>นกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว�าด
วยการประเมินราคาทรัพย2สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

– รายการข
างต
นคํานวนโดยใช
ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว�าด
วยการประเมินราคาทรัพย2สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

 
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปEปฎิทินท่ีล*วงมาท่ีผู+สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล+ว  

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 งบการเงิน 2561 
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