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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามแบบรายการ ดังต่อไปนี้  
 
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้
เรียกร้องพิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
 

1.1 ประวัติบริษัท  
 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือ A LIFE ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2540 โดยการลงทุนของกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผลในนามบริษัท แอ๊ดวานซ์ แอสชัวรันส์ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 500 ล้านบาท จากนั้นในปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โดยในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
จ านวน 3,000,000,000 บาท และมีทุนช าระแล้ว 2,800,000,000 บาท  

 
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ   

 
นโยบายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินธรุกิจ 

 “ด าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยตลอดจนเน้นการให้บริการด้านวางแผนการเงิน
แบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นพัฒนาให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน” 
  
  กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

(1) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับ

ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าคู่แข่ง ทั้งในด้านผลตอบแทน และความ
คุ้มครอง รวมถึงออกแบบประกันให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีความตรงไปตรงมา 

   กลยุทธ์ด้านตัวแทนประกันชีวิต บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าและเพ่ิมช่องทางจัดจ าหน่าย เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าอย่างทั่วถึง 
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(2) ธุรกิจการลงทุน 
กลยุทธ์ในการลงทุน บริษัทเน้นให้ความส าคัญในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน 

(Fixed Income) โดยพิจารณาให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาของภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต โดยยึดหลักการลงทุนด้วยความระมัดระวัง (Conservative Style) 

 
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 
 A LIFE ให้บริการหลัก คือ 
  • การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทสามัญรายบุคคล 
  • การรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 
 

  A LIFE เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (LBDU: Limited Broker Dealer 
Underwriter) โดยผ่านกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้โครงการ A-life Plan ซึ่งเป็นบริการด้าน 
Wealth Management ที่ครอบคลุม 

  • การสร้างความมั่งค่ัง (Wealth Creation) 
  • การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน (Wealth Protection) 
  • การบริหารจัดการกระแสเงินสด (CashFlow Management) 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยก     
ตามประเภทของการรับประกันภัย  

 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่

เน้นการออมเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มครองและพ่วงด้วยสัญญาเพ่ิมเติม
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ๆ จะเป็นประกันชีวิตแบบสามัญ 

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคลจ านวนเงินเอา
ประกันภัยขึ้นอยู่กับความสามารถในการช าระเบี้ยของแต่ละบุคคลความคุ้มครองและระยะเวลาในการช าระเบี้ย
ขึ้นอยู่กับแบบของการประกันแต่ละแบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือจนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่ง
ที่ก าหนดไว้หรือเป็นการช าระตลอดชีพก็ได้ โดยมีงวดการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 
เดือน หรือรายเดือนก็ได้ ซึ่งจะมีลักษณะแบบประกันเป็นดังนี้ 
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(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการ

จ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม หรือถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
อยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบก าหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ ซึ่งโดยปกติจะก าหนดไว้ที่ 90 
ปี ซึ่งการประกันชีวิตแบบนี้ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบการคืนเงินระหว่างสัญญาที่หลากหลายและเป็นแบบที่
ได้รับความนิยมมาก 

(2) แบบก าหนดระยะเวลา (Term Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยโดยทั่วไปมีระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 19 ปี แบบประกันภัยลักษณะนี้มีจุดเด่นที่อัตรา
เบี้ยประกันภัยต่ าและมีความคุ้มครองสูงเหมาะเป็นแบบประกันชีวิตเริ่มต้นส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกัน
ให้กับครอบครัวโดยใช้ทุนทรัพย์ต่ า 

(3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไข
การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกรมธรรม์
หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมี
การปรับปรุงรูปแบบให้มีการช าระเบี้ยสั้นกว่าระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเพ่ิมการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่าง
ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย รูปแบบที่ปรับปรุงนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกัน เช่น การออมเพ่ือการศึกษาของบุตร บ าเหน็จยามเกษียณ การลงทุน การซื้อทรัพย์สินหรือการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
   (4) แบบเงินได้ประจ าหรือเงินรายปี (Annuity Insurance) การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า 
เป็นสัญญาที่บริษัทประกันชีวิตสัญญาว่าจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันทุกปี หรือเป็นงวดอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้
เอาประกันภัยตามระยะเวลาที่ก าหนดในกรมธรรม์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยทุกงวดเป็นงวด ๆ ไปจน
อายุ 55 ปี และหลังจากนั้น บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้เอาประกันไปจนเสียชีวิตหรืออายุ 85 ปี 
ซึ่งเป็นแบบประกันที่เหมาะสมมากกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณที่มีรายได้อย่าง
สม่ าเสมอ 
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2564 

            หนว่ย : ล้านบาท  

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 

 
1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  

 1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
วิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยสามารถน าส่งเอกสารทางการเรียกร้อง

ผ่านทางตัวแทนของบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัท 

 น าส่งเอกสารการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่เกิดเหตุ หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต 

 บริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต จะด าเนินการ
ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 7 วัน 

 บริษัทจะท าการพิจารณาการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารการเรียกร้องครบถ้วน 

 หากบริษัทมีข้อขัดข้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
บริษัทจะมีการด าเนินการส่งหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องและระบุรายละเอียดข้อมูลที่
ต้องการเพ่ิมเติมในการน ามาประกอบการพิจารณาสินไหม โดยระยะเวลาที่ขอขยาย  

รายการ 

การรับประกันภัยประเภทสามัญ 
(Ordinary) 

การ
ประกัน

ภัย
ประเภ
ทอุตสา 
หกรรม 

การ
ประกันภัย
อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกัน 

ภัย
ประเภท

กลุ่ม 
(Group) 

รวม 
ตลอด
ชีพ 

สะสม
ทรัพย์ 

เฉพาะ
กาล 

อื่น ๆ รวม 

จ านวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
ตรง 

28.55 1,152.36 2.63 28.16 1,211.70 - 0.05 0.39 1,212.14 

สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย (ร้อย
ละ) 

2.35% 95.07% 
 

0.22% 
 

2.32% 99.96% - 0.01% 
 

0.03% 
 

100.00% 
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ออกไปจะอยู่ในกรอบระยะเวลาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 90 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว 

 เอกสารที่จะต้องใช้ในการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ได้แบ่งตาม
ประเภทของสัญญาความคุ้มครอง ดังนี้ 
o การเรียกร้องอุบัติเหตุ 

 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุ 
 ใบรับรองแพทย์ 
 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสรุปหน้างบสรุปค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 
 บัตรประชาชนที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 เอกสารทางการแพทย์อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 รายงานบันทึกประจ าวันต ารวจ (ถ้ามี) 

o การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 
 แบบฟอร์มขอรับเงินค่าสินไหมของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ทุกคน 
 ทะเบียนบ้านตามท่ีอยู่ปัจจุบันและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์

ทุกคน 
 ใบมรณบัตร หรือส าเนาซึ่งรับรองโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ 
 ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจ าหน่ายการเสียชีวิตโดยนายทะเบียน

แล้ว 
 บัตรประชาชนของผู้เอาประกัน 
 ใบรายงานของแพทย์ผู้ท าการรักษาเป็นคนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต  

(ถ้ามี) 
 หนังสืออนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาลโดยผู้รับประโยชน์

หรือผู้แทน 
 กรมธรรม์ต้นฉบับและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย 

กรณีมรณกรรมจากสาเหตุอื่น ๆ 
 รายงานบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 รายงานชันสูตรพลิกศพ 
 ใบรับรองการเสียชีวิตและรายงานของสถาบันนิติเวชวิทยา (รพ.ต ารวจ) ใน

กรณีท่ีมีการส่งศพไปชันสูตร 
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 หลักฐานประกอบอื่น ๆ เช่น ในกรณีอุบัติเหตุที่มีการจ่ายชดเชย 2 เท่า ถ้ามี

ตั๋วรถโดยสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้โดยสารจริงและได้เดินทางไปกับ
พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 

o การเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง หรือมะเร็ง 
 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมตามสัญญาเพ่ิมเติมคุ้มครองการเจ็บป่วยขั้น

วิกฤติ/โรคมะเร็ง 
 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสรุปหน้างบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 
 ใบรับรองแพทย์ 
 ผลการตรวจชิ้นเนื้อหรือผลทางพยาธิวิทยา 
 หนังสืออนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล 
 บัตรประชาชน 
 ส าเนาการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี) 

o การเรียกร้องสินไหม การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม กรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 
 ใบรับรองแพทย์ และใบแสดงความเห็นแพทย์รับรองอาการการทุพพลภาพ 
 หนังสืออนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล 
 บัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ภาพถ่าย 

o การเรียกร้องสินไหม ค่าชดเชยรายวัน 
 แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสัญญาเพ่ิมเติมค่าชดเชยรายวัน 
 ใบรับรองแพทย์  
 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสรุปหน้างบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 รายงานบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (กรณีเป็นอุบัติเหตุ หรือ

เหตุการณ์ไม่ปกติ) 
o การเรียกร้องสินไหม ค่ารักษาพยาบาล 
 แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล 
 ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท 
 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 



(8)  
 

 

 
 ใบแจกแจงรายการค่ารักษาทุกรายการ 
 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 
 เอกสารทางการแพทย์อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  หากต้องการรับเงินสินไหมโดยให้โอนเงินเข้าบัญชี จะต้องส่งส าเนาสมุดบัญชีที่รับรองส าเนาถูกต้องแนบ
มาพร้อมกับการน าส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม 
 

1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 
 

วิธีการติดต่อบริษัท  
บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ 

ทาวเวอร์ ชั้น1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-648-3600 หรือ โทรสาร 02-648-3555  เว็บไซต์ 

www.alife.co.th และไลน์ @alifeplan อีเมล์ cs@alife.co.th  
             กรณีเรื่องร้องเรียนสามารถร้องเรียน 

 แผนกพิจารณาเรื่องร้องเรียน (We Care Unit) บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-648-3600 หรือโทรสาร 02-648-3555  เว็บไซต์ 
www.alife.co.th และไลน์ @alifeplan อีเมล์ CS@alife.co.th 

  เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน 

 แบบฟอร์มค าร้องเรื่องร้องเรียน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
 ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

 บริษัทรับและตรวจเอกสาร 

 ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (We Care Unit) 

 กรณีเรื่องร้องเรียนมีความยุ่งยากซับซ้อนจะมีการน าเรื่องเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน 

 กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

mailto:CS@alife.co.th
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2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว    
 

2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

        2.1.1 ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับผลการด าเนินงานของบริษัทในการบริหารงานขององค์กร
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและความยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้ง ยังช่วย
เพ่ิมความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  

คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้แก่ 
1) Accountability : ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง และสามารถ

ชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้  
2) Responsibility : ความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วย

ความรู้ความสามารถสูงสุดด้วยความรอบคอบภายใต้กฎระเบียบรวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร  

3) Equitability : การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมี
ค าอธิบายได้ 

4) Transparency : ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5) Ethics : การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจภายใต้กฎระเบียบรวมถึง
ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและมีแนวประพฤติปฎิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์เป็นมิตรและ
ยุติธรรม  

6) Corporate Social Responsibility : การมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
นอกจากนี้ การก ากับดูแลกิจการยังช่วยก าหนดทิศทางแนวปฎิบัติภายในบริษัท ซึ่งจะช่วยก าหนด

ทิศทาง สร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดภายใต้การด าเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มี
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฏหมาย   

2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัททุกฝ่าย  
2) ช่วยพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานเพ่ือเป็นการเพ่ิม  

ศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท  
3) ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว้  



(10)  
 

 

 

2.1.3 การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การก ากับดูแลกิจการเป็นการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและจะน าไปสู่การ
เติบโต อีกทั้งยังเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกราย  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมี
จริยธรรม โดยจะถือเอาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นที่ตั้ง คณะกรรมการบริษัท จะท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้ปฎิบัติตามนโยบาย อีกทั้ง 
ยังให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปกป้อง
ทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหายหรือถูกน าไปใช้ในทางที่ผิดและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรซึ่งทาง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะมีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย และอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน 
คปภ.) ก าหนด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้แนวทางปฎิบัติที่ดีซึ่งก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) และก าหนดเป็นนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     2.1.4 โครงสร้างองค์กร 

   บริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กร โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการ
บริหารจัดการองค์กร และการก ากับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยที่ท าหน้าที่
ส าคัญในการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษัทมีความเชี่ยวชาญผ่านโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2.1.5 นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับก ากับดูแลกิจการที่ดี 

      คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ด้วยความเสมอภาค และส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 
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1) สิทธิขั้นพื้นฐาน 

     บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายในบริษัท สิทธิการ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการ
พิจารณา สิทธิลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบัญชี สิทธิในการซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น และ
สิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายก าหนดอยู่แล้วในข้อบังคับของบริษัท 

2) สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น  

     นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ 
โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยก าหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน ร ะบุ
วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ 

2.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการต้องให้ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างชัดเจน 

(2) บริษัทต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวัน และเวลาท าการ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มี
บุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น
ที่จะเข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบ ในขณะนั้น 

(3) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจะ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

(4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุม  
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(5) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระ
การประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส าคัญในที่ประชุมโดยมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

(6) ในวาระการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่ตนเองเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท า
หน้าที่กรรมการเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
อย่างแท้จริง  

2.3) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน  14 วัน นับจากวันประชุม โดย
รายงานการประชุมจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้  

(1) เนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน  
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ถือหุ้นที่ลาประชุม 
(3) ค าถามค าตอบในประเด็นที่มีผู้ถือหุ้นซักถามและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ  

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมุ่งเน้นการป้องการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยึดหลักปฏิบัติที่จะด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่
ก าหนดโดยหน่วยงานราชการที่ก ากับดูแล ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในไม่เกิน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งคณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

3.1) แนวปฎิบัติและป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน  

(1)  การจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  
(2)  บริษัทได้ท าการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน  
(3)  บริษัทให้ข้อมูล ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจน เพียงพอ 
(4)  ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้อง

น ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แบบหนังสือมอบ  
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ฉันทะพร้อมค าชี้แจงในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ เช่น ประวัติกรรมการแต่
ละคนส าหรับการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประวัติของกรรมการอิสระที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการ
บันทึกการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

(5)  ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประชุม 
การออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(6)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบ และต้องงดการมีส่วนร่วมในการประชุมวาระนั้น 

(7)  บริษัทต้องไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้น  โดยเฉพาะวาระที่มี
ความส าคัญซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่มีข้อมูลและเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ 

(8)  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

3.2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  บริษัทให้ความส าคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานงานใช้โอกาสจากการที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน และให้หลีกเลี่ยงรายการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ถือกรมธรรม์ ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานและผู้บริหาร  
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้  

4.1) การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

  บริษัทค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการที่จะ
ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ด้วยผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา 
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4.2) การปฎิบัติต่อลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์  

  บริษัทให้บริการและรักษาประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดเบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ที่เป็นธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ าให้

พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงินต้องให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ  
  (2) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรักษาความลับของ

ลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์  
  (3) ยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกค้าให้ได้รับสิทธิความคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็นธรรม 
  (4) จัดให้มีระบบจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้วยความยุติธรรม และมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการลูกค้า ที่จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าประสบปัญหา 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

4.3) การปฏิบัติต่อตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน  

  (1) ก าหนดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการ
เงิน รวมถึงเน้นย้ าจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน  

  (2) ส่งเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินผู้เป็นส่วนส าคัญต่อธุรกิจ
ให้มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

  (3) ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ตัวแทน
ประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถน าไปเสนอต่อลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตามความต้องการ 

  4.4) การปฎิบัติต่อพนักงานและผู้บริหาร  

  (1) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนา และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กับพนักงานและ
ผู้บริหารในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถในการท างานอยู่สม่ าเสมอ 

  (2) ในการปฎิบัติงานบริษัทยังค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเป็นส าคัญ 
โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจ าปี เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และมี
ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ีก าหนดในกฎหมายแรงงาน  

  (3) บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานและการเลื่อนต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน 
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4.5) การปฎิบัติต่อคู่ค้า  

  (1) บริษัทมีการด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกันตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
โดยไม่เลือกว่าจะเป็นคู่ค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก 

  (2) บริษัทปฎิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

  (3) บริษัทมีการก าหนดนโยบายไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า และ
ไม่ท าธุรกิจกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

  4.6) การปฎิบัติต่อคู่แข่ง  

  (1) บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 

  (2) บริษัทหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง ไม่โฆษณาหรือให้ข่าวสารที่บิดเบือนความ
จริงที่เป็นการท าร้ายหรือโจมตีคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ
ของการให้บริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้า  

  (3) บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
  (4) บริษัทไม่ท าความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลอ่ืนใดในลักษณะที่อาจท าให้ลดหรือจ ากัด

การแข่งขันทางการค้า 
  4.7) การปฎิบัติต่อเจ้าหนี้   

  (1) บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการ
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน  

  (2) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุให้ผิดนัดช าระหนี้ 
บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล  

  (3) บริษัทยังบริหารจัดการเงินกองทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ ตลอดจนมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
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4.8) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  (1) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ เพ่ือสร้างความเจริญให้สังคม รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กรและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  (2) บริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในด้านการศึกษา ด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม  

 
 2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท      

 
 2.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท

และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียอ่ืน ๆ ด้วย รวมถึง

เป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่าย

จัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายคง                ชิ   เคือง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสรญา      เสฐียรโกเศศ กรรมการ 

3. นายวีรวัฒน์         ปัณฑวังกูร กรรมการ 

4. นายสยาม           สีวราภรณ์สกุล กรรมการ 

5. นายโชติชวาล      ลีไตรรงค์ กรรมการ 

6. นายวรวิทย์          ชัยลิมปมนตรี กรรมการ 

7. นายธนชัย          ธนชัยอารีย์ กรรมการ 

8. นางวัลยา            ด าเนินชาญวนิชย์ กรรมการ 

9. นายกรณ์             ชินสวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

  (2) กรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศ
ทางการด าเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
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2.1) วางแผน ก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และอนุมัติแผนการด าเนินงานระยะยาว 
2.2) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหาร แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปี 
2.3) ว่าจ้างหรือเลิกจ้างรวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารระดับ

กรรมการผู้จัดการ  
2.4) พิจารณาอนุมัติมอบหมายหรือก าหนดอ านาจด าเนินการให้ฝ่ายบริหารระดับต่าง ๆ ปฏิบัติ 
2.5) ติดตามระเมินผลตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามแผนงานงบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติไว้หรือไม่ ฯลฯ 
 

2.3.2 ผู้บริหาร 
    บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. นายกรณ์      ชินสวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และ
งบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ รวมถึง
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. นายสมศักดิ์  ไชยเดช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รับผิดชอบดูแลสายงานการเงินและการลงทุน 

3. นางกฤษณา หุตะเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายธัญญะ   ซื่อวาจา รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร 

5. นางสาวเพชรรัตน์  วาณิชยชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลสายงานปฎิบัติการ  

6. นางธีระดา  ก าเนิดเหมาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลฝ่ายสนับสนุนงานขาย (Tele/Wealth) 

7. นางสาวอมรรัตน์  จารุวัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลฝ่ายขาย Tele Marketing (AI Line) 

8. นายชัยวัฒน ์ เพ็งบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลฝ่ายขาย Wealth Management 

9. นางสาวอรไท  ปิ่นสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี รับผิดชอบดูแลฝ่ายบัญชี 

10. นางนุสรา  แซ่ตั้ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน 

รับผิดชอบดูแลฝ่ายการเงิน 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

 บริษัทได้แต่ตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ออกเป็น 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ โดย
คณะกรรมการชุดย่อย  มีขอบเขตและอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

 
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  

 ล าดับ                       รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวีรวัฒน์        ปัณฑวังกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวสรญา     เสฐียรโกเศศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวรวิทย์        ชัยลิมปมนตรี กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูล

ที่ส าคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
(2) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบ

การบริหารความเสี่ ย งที่ เหมาะสม  มีประสิทธิ ผล  และรัดกุม  ตามกรอบที่ ได้ รั บการยอมรั บ เป็ น
มาตรฐานสากล รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ข้อก าหนดของส านักงาน คปภ. และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท   

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

(5) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสั ยว่า  มีรายการหรือการ
กระท า ดังต่อไปนี้  

(5.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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(5.2) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อส านักงาน คปภ. โดยไม่ชักช้า  

(6) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งรวมถึงการสอบ
ทาน และการก ากับการดูแลทรัพย์สินของบริษัท การกระท าทุจริต โดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท   

(7) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว  3 ปี ของส านักตรวจสอบ
ภายใน  

(8) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ   
(9) พิจารณาประเด็นที่ตรวจพบของส านักตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ และการตอบกลับของฝ่าย

บริหารว่ามีความเหมาะสม รวมถึงให้มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบ หากในกรณี
ประเด็นที่การตรวจพบส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป  

(10) แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(11) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งและน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
       ทั้งนี ้ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  ทั้งนี้ที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็น
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีส่วนในการ
ก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของบริษัท  

 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ      รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวรวิทย์              ชัยลิมปมนตรี                   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายวีรวัฒน ์ ปัณฑวังกูร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายกรณ์                    ชินสวนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายสมศักดิ์ ไชยเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายธัญญะ  ซื่อวาจา กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
(2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท  
(3) จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความ

คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่ก าหนดตามความเหมาะสม และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  

(5) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน  มีจ านวน 5  ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ   รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายคง            ซิ  เคือง ประธานกรรมการลงทุน 

2. นายวีรวัฒน์      ปัณฑวังกูร กรรมการลงทุน 

3. นางวัลยา         ด าเนินชาญวนิชย์  กรรมการลงทุน 

4. นายกรณ์         ชินสวนานนท์ กรรมการลงทุน 

5. นายสมศักดิ์      ไชยเดช กรรมการลงทุน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 (1) ก าหนดกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 ที่

เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการทบทวนนโยบายการลงทุนให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 
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(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท 
(3) ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(4) ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ

ธุรกรรมการลงทุนของบริษัท 
(5) ก ากับดูแลเรื่องระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้เพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 
(6) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอ านาจอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกินอ านาจอนุมัติของ

ผู้บริหาร) 
(7) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ าเสมอ 
 

2.4.4 คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการบริหาร  มีจ านวน 3  ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ   รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวสรญา        เสฐียรโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางวัลยา           ด าเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร 

3. นายกรณ์         ชินสวนานนท์ กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญต่อกลยุทธ์

ขององค์กรและทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการ
ท างานของบริษัท ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

(2) ติดตาม ก ากับ และควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า  

(3) คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับผู้อ านวยการฝ่าย
ขึ้นไป พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม  

(4) พิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกินกว่าอ านาจหรือเกินกว่าวงเงิน
อนุมัติของกรรมการผู้จัดการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

 



(23)  
 

 

 
(5) พิจารณากลั่นกรองการมอบอ านาจด าเนินการของบริษัทเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทส าเร็จลุล่วง

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
(6) มอบหมายเพ่ือให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท าการใด ๆ แทนคณะกรรมการบริหาร

ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
อ านาจนั้น ๆ ได้  

(7) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
2.4.5 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์  
        คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 9  ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายกรณ์  ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์ 

2. นายสมศักดิ์  ไชยเดช กรรมการผลิตภัณฑ์ 

3. นางกฤษณา  หุตะเจริญ กรรมการผลิตภัณฑ์ 

4. นางสาวเพชรรัตน์ วาณิชยชาติ กรรมการผลิตภัณฑ์ 

5. นางธีระดา  ก าเนิดเหมาะ กรรมการผลิตภัณฑ์ 

6. นายภัทร  สุวรรณศิริศิลป์ กรรมการผลิตภัณฑ์ 

7. นายธวัช  จิตรไกรสร กรรมการผลิตภัณฑ์ 

8. นางสาวภัทรา  นิลละออ กรรมการผลิตภัณฑ์ 

9. นายศิรัช  ดวงจักร กรรมการผลิตภัณฑ์ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 (1) จัดท าและให้ความเห็นชอบนโยบายการออกผลิตภัณฑ์โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

(2) ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน ที่คณะกรรมการบริษัท

ก าหนด 

(3) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ 

(4) มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และมีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

(5) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความพร้อม ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับ

ปริมาณธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
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(6) ก ากับดูแลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นธรรม เป็นระบบและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ สามารถประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผล

ส าเร็จ วิเคราะห์จุดที่มีปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

(7) ติดตามกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพก่อนผลิตภัณฑ์
ออกจ าหน่าย 

  
2.5 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ 
กรรมการอิสระ และผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการของบริษัท ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี 
และให้ความส าคัญในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และในการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร บริษัทได้ด าเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(1) การสรรหากรรมการ 

  การเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท
ได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองเห็นว่ามีความเหมาะสม
เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัท หรือสามารถเสนอด้วยวาจาในขณะที่มีการประชุมในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาก็ได้ การลงมติจะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น หนึ่ง (1) เสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ใน

กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตราถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการ 
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ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิตก าหนด 

4)   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
5)   ศาลมีค าสั่งให้ออก 

            ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 
        (2)  การสรรหาผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสรรหาผู้บริหาร 
 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัท ตลอดจนบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุมและพนักงาน ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม  และความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงานเป็นส าคัญ และมุ่งเน้นการให้ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน 
เพ่ือเป็นการจูงใจและลดความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทและ
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่าการที่บริษัทมีกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุมและพนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม จะน าพาให้บริษัทประสบความส าเร็จ และเติบโตต่อไปได้ในอนาคต  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ  

 1.1 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ 
 ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณา

การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษัท และกรรมการอิสระ โดยอัตราค่าตอบแทนนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณา
ถึงค่าตอบแทนแต่ละประเภท แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน จ านวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

 ในการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของกรรมการบริษัท และกรรมการ
อิสระ เป็นรายบุคคลในแต่ละปีนั้น บริษัทได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของ
กรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 

 1.2 ประเภทค่าตอบแทน  
 1.2.1 ค่าเบี้ยประชุม บริษัทได้ก าหนดค่าเบี้ยประชุมที่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจเพ่ือ

สะท้อนการท างานของกรรมการ และเพ่ือจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ การแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม และ
การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ  

 1.2.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าเดือน เพ่ือสะท้อนถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการบริษัทในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารของบริษัท 

 1.3 วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
 1.3.1 ค่าเบี้ยประชุม บริษัทก าหนดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง เมื่อมี
การเข้าร่วมประชุม 

 1.3.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน บริษัทก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนประจ า เดือน ส าหรับ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในฐานะที่เป็นผู้บริหารกิจการและเป็นฝ่ายบริหารของบริษัท 

  
2. การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
 2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น บริษัทได้พิจารณาถึง
ค่าตอบแทนแต่ละประเภท แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  และจ านวนค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งภาวะตลาดอยู่เสมอ โดยอัตรา 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และในการพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท  แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน จ านวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ  
ให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ืออนุมัติ 

 ในการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของผู้บริหารระดับสูง เป็นรายบุคคล
ในแต่ละปีนั้น บริษัทได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของผู้บริหารระดับสูง 
ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้  

2.2 ประเภทค่าตอบแทน  
บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าเดือนเพ่ือ

สะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการบริษัทในฐานะที่เป็นฝ่าย
บริหารของบริษัท  

2.3 วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
การจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน บริษัทจะก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน ส าหรับ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารกิจการและเป็นฝ่ายบริหารของบริษัท 
 

3. การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุมและพนักงาน 

 3.1 การพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม 
 ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม ได้แก่ ผู้มีอ านาจบริหาร

จัดการสูงสุดในฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน และฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบตาม
อ านาจด าเนินการของบริษัท เพ่ือเป็นแรงจูงใจและลดความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 

 3.2 การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน 
ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงขีดความสามารถ 

การปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ค านึงถึงหลักความเป็นธรรม และความเสมอภาค โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามแนวทางของตลาดเพ่ือให้พนักงานรู้สึกมีก าลังใจในการท างาน สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและท าให้
บริษัทเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

รวมถึงลดความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย  
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3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: RRM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM) 
 

3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  

1. นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท  

จากกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้ก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงที่ครอบคลุมตามกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance 
Framework) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมี การก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง ฝ่ายงานที่ท าหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน าในการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก ากับการบริหารความเสี่ยงแบบ
องค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2562 เพ่ือลด
ผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเชื่อมโยงระหว่าง
ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะการเงินและเงินกองทุนที่มั่นคง สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก าหนดกรอบและ
นโยบายบริหารความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงท า
หน้าที่ในการน านโยบายที่ก าหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ
รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและส่งหน่วยงานก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และมั่นใจได้ว่า
ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ 
 (1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

ปัจจัยต่าง ๆ จากภายนอกอาจส่งผลกระทบแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท อาทิเช่น เบี้ย
ประกันภัยปีแรกและเบี้ยประกันภัยปีต่อ ท าให้ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยตัดสินใจไม่ซื้อประกันภัยรวมถึงไม่ช าระ
เบี้ยประกันภัยปีต่อ  
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แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข บริษัทได้มีการน าสถิติต่าง ๆ ที่มีอยู่มาใช้เพื่อในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือมุ่งเน้นเจาะตลาดที่ยังมีผลก าไร โดยติดตามทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางของ
อุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอนต่าง ๆ มีการจัดท าแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
ทุกไตรมาส เพ่ือสร้างความม่ันใจและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

มีการพัฒนาและเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกเพศ และทุกวัย บริษัทยังได้มีการแจ้งให้
ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงผลของการมีหรือถือกรมธรรม์ต่อไปและผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์หรือการ
ปล่อยให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ค าแนะน าที่เหมาะสมทั้งในการเลือกซื้อแบบประกันและ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อีกด้วย 

(2) ปัจจัยดา้นการลงทุนและต้นทุนการด าเนินธุรกิจ (Investment and Capital) 
จากลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตที่ผลก าไรส่วนใหญ่จะมาจากการน าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้มา

นั้นไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าภาระผูกพันต่อผู้ประกันภัยในอนาคต ดังนั้น เมื่อเกิดความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ อันจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้หรือตราสารทุน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว
ย่อมส่งผลกระทบต่อผลก าไรของบริษัทด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
บริษัทได้มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาการลงทุน

อย่างรอบคอบ  และมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหลักทรัพย์เก็งก าไร 
และจะเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ าเสมอ รวมถึงมีการลงทุนโดยการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภท เพ่ือสร้างความสมดุลและลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละประเภท เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากดอกเบี้ยที่จะลดลงเพ่ิมเติมในอนาคต ท าให้บริษัทต้องจัดพอร์ทการลงทุนให้
เหมาะสมโดยค านึงถึงการบริษัทจัดการฐานะกองทุนของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการตั้งค่าเผื่อผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับหนึ่ง รวมถึงในการออกผลิตภัณฑ์ บริษัทยังค านึงถึงต้นทุนการด าเนินงานจึงมีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงเงินกองทุนของบริษัทและภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องมีทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างกระแสเงินสดรับ (Cash In-Flow) และกระแสเงินสดจ่าย 
(Cash Out-Flow) ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
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 (3) ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการท างาน (Human Resource and Business Process) 

ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความช านาญและประสบการณ์ในสายงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักที่เกื้อหนุนต่อความมีประสิทธิภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดังนั้น ปัญหาการขาด
พนักงานที่มีความช านาญและประสบการณ์อาจท าให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันลดลง หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจได้ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยง บริษัทจึงได้มีแนวทางการด าเนินการ
ในเชิงป้องกันและแก้ไขต่าง ๆ อาทิ เช่น มีการทุ่มเทพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างก าลังคนทดแทน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ สร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การท างาน พิจารณา
ผลตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรมในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทอ่ืนในธุรกิจ ปัจจัยด้าน
กระบวนการท างานถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยด้านบุคลากรเช่นกัน จากสภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
บริษัทมีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง อาทิเช่น  มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการท างานต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าแผนงาน เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ โดยแผนดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุง ไปตามสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น 
นอกจากนี้งานด้านปฎิบัติการต่าง ๆ ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

(4) ปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information and Technology) 
บริษัทมีข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าเป็นจ านวนมากและข้อมูลบางอย่างถือเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ

ต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยออกไปสู่ภายนอกได้ ระบบเทคโนโลยีฯ เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญที่รองรับกระบวนการทางธุรกิจ และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีฯ ไม่ใช่ความรับผิดชอบอยู่เพียงฝ่ายงานเทคโนโลยีฯ เป็นเรื่องที่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายใน
องค์กรต้องตระหนักและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติ เพ่ือป้องกัน ติดตามและ
รับมือความเสี่ยงที่มีในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การลักลอบส าเนาข้อมูล หรือการท าลายข้อมูล ข้อบกพร่องของ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ระบบการส ารองข้อมูล หรือจากเหตุการณ์
ภายนอก เช่น การลักลอบเข้าถึงระบบข้อมูล (Hacker) เพ่ือท าลายหรือน าข้อมูลของบริษัทไปใช้อย่างผิด
กฏหมาย  

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
    บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ อาทิ 

เช่น ก าหนดให้มีนโยบาย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนากระบวนการและเครื่องมือ รวมถึงอบรมให้
ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ มีป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศ โดย
ผู้ใช้งานระบบทุกคนจะมีการลงทะเบียนและ ก าหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล จัดท าคู่มือในการด าเนินงานตามมาตรการ 
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รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยด้าน IT จัดให้มีระบบป้องกันไวรัส จัดให้มีระบบ 
Firewall ที่ใช้ป้องกันการเจาะข้อมูลจากภายนอก และมีการก าหนดสิทธิ์ในการดาวน์โหลด (Download) ข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงาน จัดให้มีระบบส ารองข้อมูล อาทิ การส ารองข้อมูลใส่เทป (Backup to Tape)  
เป็นต้น 

(5) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
แผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นแผนงานเพ่ือใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ

วิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์  อาทิ อัคคีภัย พายุ 
แผ่นดินไหว การประท้วง และจลาจล เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวอาจส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทต้องหยุดชงัก
หรือไม่ต่อเนื่อง  

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
บริษัทฯ ได้จัดท าแผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) และให้มีการ

ทดสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจที่นอกเหนือ
ความคาดหมาย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทว่าบริษัทยังสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก และจะกลับมาด าเนินธุรกิจได้ตามปกติภายในระยะที่เหมาะสม 

 
(6) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง ถือเป็นอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนานาชาติตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย
ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 
2559 ที่ใช้บังคับกับการนี้ ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในด้านการบริการที่มีความโปร่งใส
และสอดคล้องกับกฎหมาย  

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
บริษัทจึงได้ด าเนินการจัดท านโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ

กฎหมายดังกล่าว มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัททุกปีเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัท มีการ
ก ากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทสามารถท างานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) การรู้จักตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) 
(2) การประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับการฟอกเงิน (AML Risk Level)  
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(3) การรายงานธุรกรรมทรัพย์สิน ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุกับควรสงสัยและธุรกรรมที่ไม่

สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 
(4) มีระบบงานควบคุมดูแลที่ดีเกี่ยวกับการก ากับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ

เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่กระท าผิดหรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย  และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง มาใช้บริษัทเป็นช่องทางในการกระท าความผิด  โดย
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งและก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและ
สม่ าเสมอ 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)  

กระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นกระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างของสินทรัพย์และ
หนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ ซึ่งเก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงตลาดที่มาจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ก าหนดแนวทางการบริหารสภาพคล่อง และแนวทางการ
จัดการโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสภาพคล่อง ระยะเวลา ต้นทุนการเงิน และผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง ดังนี้ 

(1) พิจารณาความสอดคล้องกันด้านระยะเวลาของสินทรัพย์และหนี้สิน เพ่ือรองรับการช าระภาระ
หนี้สินในแต่ละช่วงระยะเวลา เพ่ือควบคุมมิให้มีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินเกินกว่าที่ควรในแต่ละช่วงเวลา 
(Time bucket) 

(2) พิจารณาคุณลักษณะของสินทรัพย์ให้มีคุณภาพและสภาพคล่องที่เหมาะสมกับสภาพตลาด        
เพ่ือควบคุมคุณภาพโดยรวมของสินทรัพย์เพ่ือจ ากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ 

(3) พิจารณาลักษณะของผลตอบแทนของสินทรัพย์และต้นทุนของหนี้สิน (Fixed/Floated) และ
ภาระผูกพัน รวมทั้งพิจารณาผลกระทบกรณีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยและราคาตลาดที่มีต่อมูลค่าของทั้ง
สินทรัพย์ และหนี้สิน 

(4) พิจารณาผลกระทบของแผนการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในโครงสร้างหนี้สิน เพ่ือก าหนดแนว
ทางการจัดการกับ mismatch ทั้งเรื่องระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย 

(5) พิจารณาผลกระทบต่อเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อมูลค่าของทั้งสินทรัพย์ และหนี้สิน 

คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีฝ่ายลงทุนเป็นผู้จัดท าข้อมูล
ประกอบการควบคุมและการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลกระแสเงินสด Maturity Gap รายงานการทดสอบผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายงานการกระจุกตัวของสินทรัพย์ และหนี้สิน และรายงานการค วบคุม
เพดานความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น  
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการ
กระจุกตัวของภัย  
 

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย อัตราความคง

อยู่ หรืออัตราค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากสมมติฐานที่ได้ประมาณการไว้ ท าให้เกิดผลกระทบทางลบกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของบริษัทฯ เริ่มจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยบริษัทฯมีคณะท างานพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแนวคิดและพัฒนาสินค้า
ให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย
ความเสี่ยงของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการก าหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันที่เป็นมาตรฐานตามแบบประกันอายุ
และเพศไว้อย่างชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท าประกันชีวิต โดยพิจารณาจากปัจจัย  
ต่าง ๆ ได้แก่ อัตรามรณะ ความคงอยู่ของกรมธรรม์ หรือความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภั ยของผู้เอา
ประกันด้วยเช่นกัน และเมื่อรับประกันภัยแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการประเมินความเพียงพอของส ารองประกันภัย
และกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่า 
บริษัทจะสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

บริษัทมีการทบทวนสมมติฐานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มั่นใจว่าสมมติฐานที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การทดสอบความพอเพียงของหนี้สินและการค านวณเงินกองทุนของบริษัทฯเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลัก
ด้านการรับประกันภัยของบริษัท ประกอบด้วย 

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัท

มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีการติดตาม ประเมินและรายงานปัจจัยเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability 
Management : ALM) ด้วยการท า Duration Matching เพ่ือลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งในฝั่งของสินทรัพย์และหนี้สิน และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้สถานการณ์สมมติต่าง ๆ 
(Scenario Test) ทั้งปัจจุบันและล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการวางแผนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้
อย่างเหมาะสม 

- ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการออกและ

พัฒนาผลิดภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึง
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยที่มีอยู่เดิมด้วย โดยที่บริษัทมีการก าหนดกระบวนการที่มีการ  
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ควบคุมตั้งแต่การคิดค้น การพัฒนา การทดสอบ และการน าเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนการน าเสนอ
ขาย อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามภายหลังการออกผลิตภัณฑ์เพ่ือควบคุมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

เดิมบริษัทค านวณส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วยวิธีส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิ
ช าระคงที่ (Net Level Premium Valuation : NPV) ซึ่งใช้ข้อสมมติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์ 
(Lock-in Assumption) ส่งผลให้การค านวณส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวไม่ได้รับ
ผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ หรืออัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

ต่อมา ณ สิ้นปี 2559  บริษัทเปลี่ยนค านวณตามวิธีส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross 
Premium Valuation : GPV) ซึ่งใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน และใช้อัตราคิดลด ซึ่งค านวณมาจาก Risk-free rate 
+ Illiquidity Premium (โดยค านวณจากร้อยละ 40 ของส่วนค้างของอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากหุ้นกู้เอกชนที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าว 

ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนเกณฑ์ในการค านวณเงินกองทุน เป็นเกณฑ์การด ารงเงินกองทุน ระยะที่ 2 
(RBC2) ซึ่งมีการเพ่ิมการค านวณค่าความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและปรับค่าความเสี่ยงด้านต่าง  ๆ ที่ใช้ค านวณ
ภายใต้เกณฑ์ปัจจุบัน และยังมีการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ในการค านวณ Illiquidity Premium ของการ
ทดสอบความพอเพียงของหนี้สิน อันเนื่องมาจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ าภายใต้ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัยภัย 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทบันทึกส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วแต่บริษัทยังไม่ได้รับรายงาน ( Incurred but no reported : IBNR) ด้วยข้อสมมติที่ ใช้ ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยข้อสมมติส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการประมาณการ คือ อัตราเงินเฟ้อของค่า
รักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจท าให้ส ารองที่ประมาณการไว้ต่ ากว่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัดส่วนของเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับส ารองประกันภัย
ส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวนั้น มีอัตราส่วนต่ ากว่าร้อยละ 1 ดั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติของการ
ค านวณเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของก าไรหรือ
ขาดทุน บริษัทจึงไม่ได้ท าการทดสอบความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเกี่ยวกับส ารองค่า
สินไหมทดแทน 
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การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญจากเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวโดยการจัดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตให้กระจายในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย โดยเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบจากการ
กระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอัตราการมรณะของประชากร ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันซึ่ง
ส่งผลให้ประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวนานขึ้นอาจส่งผลกระทบการจ่ายผลประโยชน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อผลิตภัณฑ์
ประเภทบ านาญ เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านตลาดการเงิน เช่น การลดลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างมีสาระส าคัญ
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีมีการรับรองผลประโยชน์ทางกรมธรรม์ เป็นต้น 
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ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายในปี 2564 

 

No. Product Name ENG Product Name Thai Product Type 

1 Bumnanmungme 8555 บ านาญมั่งมี 8555 บ านาญ 

2 A-LIFE Earn Up 2/1 เอไลฟ์ เอิร์นอัพ 2/1 สะสมทรัพย์ 

3 A-LIFE Earn Up 3/1 เอไลฟ์ เอิร์นอัพ 3/1 สะสมทรัพย์ 

4 A-LIFE Earn Up 5/2 เอไลฟ์ เอิร์นอัพ 5/2 สะสมทรัพย์ 

5 A-LIFE First 10/1 เอไลฟ์ เฟิร์ส 10/1 สะสมทรัพย์ 

6 A-LIFE Hero 10/1 เอไลฟ์ ฮีโร่ 10/1 สะสมทรัพย์ 

7 A-LIFE Hero 2/1 เอไลฟ์ ฮีโร่ 2/1 สะสมทรัพย์ 

8 A-LIFE Hero 3/1 เอไลฟ์ ฮีโร่ 3/1 สะสมทรัพย์ 

9 A-LIFE Hero 5/2 เอไลฟ์ ฮีโร่ 5/2 สะสมทรัพย์ 

10 A-LIFE High Protect 3/3 เอไลฟ์ ไฮ โพรเทค 3/3 สะสมทรัพย์ 

11 A-Life Aunjai 90/60 เอไลฟ์ อุ่นใจ 90/60 ตลอดชีพ 

12 A-LIFE Chai Loey 99/20 เอไลฟ์ ใช่เลย 99/20 ตลอดชีพ 

13 A-LIFE Jai Jai 12/6 เอไลฟ์ ใจใจ 12/6 สะสมทรัพย์ 

14 A-Life Jai Jai 25/9 เอไลฟ์ ใจใจ 25/9 สะสมทรัพย์ 

15 Alife Peak Pension 100/1 เอไลฟ์ พีค เพนชั่น 100/1 บ านาญ 

16 A Life Annuity 2 90/1 เอ ไลฟ์ บ านาญ 2 90/1 บ านาญ 

17 A-LIFE Protection Plus 18/9 เอไลฟ์ โพรเทคชั่น พลัส 18/9 สะสมทรัพย์ 

18 A-LIFE Protect Plus 15/6 เอไลฟ์ โพรเทค พลัส 15/6 สะสมทรัพย์ 
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19 Safe 5 C เซฟ 5 ซี สะสมทรัพย์ 

20 A-LIFE Sabaijai 14/5 เอไลฟ์ สบายใจ 14/5  สะสมทรัพย์ 

21 Smart Planning 12/6 สมาร์ท แพลนนิ่ง 12/6 สะสมทรัพย์ 

22 A-LIFE Smart Premium Return เอไลฟ์ สมาร์ท พรีเมียม รีเทิร์น สะสมทรัพย์ 

23 Smart Term Bronze 5 สมาร์ท เทอม บรอนซ์ 5 ชั่วระยะเวลา 

24 Smart Umbrella 90/6 สมาร์ทอัมเบรลร่า 90/6 ตลอดชีพ 

25 A-LIFE Wang Jai 10/5 เอไลฟ์ วางใจ 10/5 สะสมทรัพย์ 

 
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
 

5.1 ข้อสมมติที่ส าคัญ 
สมมติฐานการประมาณค่าที่ดีที่สุด (Best Estimates) ที่ใช้ในการประเมินภาระผูกผันของกรมธรรม์ ใน

อนาคตจะพิจารณา โดยการใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้สมมติฐานที่เลือกจะท า
ให้ได้ภาระผูกพันของกรมธรรม์ ประกันภัยไม่มากเกินความเป็นจริง (Overstated) หรือน้อยเกินความเป็นจริง 
(Understated) 

 
5.2 ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าส ารองส าหรับการประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 (1) สัญญาประกันภัยหลัก ใช้วิธีค านวณส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) โดยใช้

สมมติฐานค่าประมาณการที่ดีที่สุดของสัญญารายบุคคลประเภทสามัญ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ข้อจริงโดย
การใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือใช้ในการค านวณภาระผูกผัน 

 (2) สัญญาแนบท้ายระยะยาว ใช้วิธีการค านวณส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) โดยใช้
สมมติฐานค่าประมาณการที่ดีท่ีสุด ซึ่งค านวณจากประสบการณ์จริงและวิเคราะห์ร่วมกับส่วนภาคธุรกิจ เนื่องจาก
ข้อมูลของบริษัท ยังมีจ านวนน้อย 

 (3) คุ้มครองสินเชื่อ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่การันตี และส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย
รวมที่ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ถูกค านวณโดยวิธีส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (NPV) 
ซึ่งค่าที่ได้สูงกว่าการค านวณส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) 
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5.3 ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

วิธีการประเมินของสัญญาเพ่ิมเติมประกันภัยประเภทสามัญระยะสั้น การค านวณค่าประมาณการที่ดีที่สุด
ของสินไหมทดแทนถูกค านวณโดยวิธี  Chain Ladder ปัจจัยการพัฒนาการ (Development Factor) มี
สมมติฐานดังนี้ 

(1) ข้อมูลที่น ามาค านวณปัจจัยการพัฒนาการก าหนดให้เป็นรายไตรมาส 
(2) ค่าเฉลี่ยปัจจัยการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน จะใช้วิธีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง และมีการปรับเลือก

ปัจจัยการพัฒนาการในไตรมาสที่มีความเสียหายขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย 
(3) ส ารองสินไหมจากตารางการพัฒนาการส าหรับค่าสินไหมจ่าย และจากตารางการพัฒนาการส าหรับ

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจากการค านวณจะมีความผันผวนเนื่องจากบริษัทก าหนดให้อายุความเสียหายเป็นไตรมาส 
บริษัท เลือกปัจจัยการพัฒนาการส าหรับสินไหมที่เกิดขึ้นจ่ายในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์หาก
ภายหลังข้อมูลมีความเพียงพอแล้วส าหรับการพัฒนา ส าหรับสินไหมจะมีช่วงระยะเวลากว้างขึ้น 

 
ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                                                         หน่วย: ล้านบาท 

                รายการ ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญา
ประกันภัย ระยะยาว (Long-Term 
Technical Reserves) 

4,011.70 5,794.97 2,221.73 5,790.31 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญา
ประกันภัย ระยะสั้น (Short-Term 
Technical Reserves) 

1.04 1.82 0.87 1.70 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 
(Unpaid Policy Benefits) 

19.03 19.03 21.23 21.23 

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
(Due to Insured) 

3.65 3.65 8.99 8.99 
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หมายเหตุ  

ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี  
มีวัตถุประสงค์ หลักเพ่ือให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยเป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกัน
ชีวิต เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะต้อง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่
บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
ของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าส ารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความ
ผันผวน (Provision of Adverse Deviation: PAD) ซึง่เป็นไปตามที่ คปภ. ก าหนด 

ข้อสังเกตุ ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความ
แตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินอย่างมีนัยส าคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่าง
กันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้องต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ 

 
6. การลงทุนของบริษัท  
 

6.1 นโยบายการลงทุนของบริษัท 

เนื่องจากการลงทุนเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานและความมั่นคงของบริษัท เพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนที่เพียงพอภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ บริษัทจึงก าหนดเป็นกรอบ
นโยบายการลงทุนดังนี้ 

 การด าเนินงานด้านการลงทุน ต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  

 ตลอดระยะเวลาการลงทุนต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์ที่ ส านักงาน 
คปภ.ก าหนด และต้องด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ตามท่ีก าหนด 
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 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและสัดส่วนการลงทุน ตามแผนการลงทุนที่ผ่านการ

อนุมัติ โดยคณะกรรมการการลงทุน  
 ต้องมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเป็นระบบและมีระเบียบวิธี

ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
 การลงทุนต้องพิจารณาให้ความส าคัญกับความสอดคล้องของสินทรัพย์และหนี้สินของ

บริษัท 
 บริษัทจะท าการลงทุนในสินทรัพย์หรือตราสาร ที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจใน

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานแล้วเท่านั้น 
 การลงทุนให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ านองหรือจ าน าเป็นประกันต้องมีการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงของผู้กู้และความเสี่ยงของทรัพย์สินที่จ านองหรือจ าน าเป็นประกัน รวมทั้งให้
ติดตามสถานะลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอด้วย 

 การลงทุนที่ไม่ เป็นไปตามนโยบายหรือเงื่อนไขที่ ได้ก าหนดไว้นี้จะต้องน าเ สนอ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการทุกครั้ง 

 ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน ต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ อย่างเคร่งครัด การจงใจไม่
ปฏิบัติตามนโยบาย ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับการท างาน 

 
6.2 วัตถุประสงค์การลงทุนของบริษัท 

เพ่ือด าเนินกิจกรรมการลงทุนของบริษัทให้มีผลตอบแทนที่เพียงพอภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับและ
สอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยรวมแก่
บริษัท โดยยึดหลักการด าเนินนโยบายการลงทุนของส านักงาน คปภ. เป็นส าคัญ  
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ทั้งนี ้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                            หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบันการเงิน
และบัตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน 

63,800,484.35 63,800,484.35 222,734,774.65 222,734,774.65 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร
หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน  
ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้แปลง
สภาพและสลากออม
ทรัพย์) 

4,295,710,652.51 4,307,484,707.99 3,882,264,465.61 3,946,550,462.07 

ตราสารทุน(ไม่รวมเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม) 

- -        2,320,000.00  2,800,000.00 

หน่วยลงทุน 1,067,418,578.16 1,067,418,578.16 336,841,228.75  334,735,212.31  

เงินให้กู้ยืมโดยมี
กรมธรรม์ประกันภัยเป็น
ประกัน 

344,983,099.92 415,308,445.65     317,374,481.93  403,807,858.56 

เงินให้กู้ยืมและเงินให้เช่า
ชื้อรถและให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

908,888,068.32 908,888,068.32 891,103,011.08    891,967,359.88 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

-  -  -  -  

ตราสารอนุพันธ์ -  -  -  -  

เงินลงทุนอื่น -  -  -  -  

รวมสินทรัพย์ลงทุน 6,680,800,883.26 6,762,900,284.48 5,652,637,962.02  5,802,595,667.47 
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หมายเหตุ  

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์ลงทุน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์ลงทุน ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือ
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 
7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี ้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้เป็นอย่างน้อย  
                                                                                  หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 2564 2563 

เบี้ยประกันภัยรับรวม 795.96 517.66 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 792.21 513.14 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 247.30 202.48 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม(ลด)จากปีก่อน (274.45) 276.54 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 949.34 287.53 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (47.36) (373.83) 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการอัตราส่วน  2564  2563 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีแรก : เบี้ยประกัยภันสุทธิ 27.45 13.04 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีต่อ : เบี้ยประกัยภันสุทธิ 32.01 15.13 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio) (1.32) (15.38) 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets Ration) 

- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด 

- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Linked และ Universal Life 

 
(0.19) 

 
N/A 

 
(1.57) 
 

N/A 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment Ration) 

- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด 

- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal Life 

 
3.88 

 
N/A  

 
2.71 

 
N/A  

อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินส ารองประกันภัย (ราคาประเมิน)* 116.68 100.18 
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หมายเหตุ 

*ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัทประกันชีวิต เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้
มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

       กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ทั้งการคุ้มครองชีวิต
และการลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพยืในกองทุนเป็นของผู้
เอาประกันมิได้เป็นของบริษัท 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life เป็นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต
และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ ากว่า
ผลตอบแทนขั้นต่ าท่ีได้รับรองไว้ 

 
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุน ตามประกาศเรื่องก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.  2562 โดยก าหนดอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนซึ่งค านวณจากจ านวนเงินกองทุนหารด้วยจ านวนเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยง และ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนนี้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 และในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนนี้ต่ ากว่าอัตราร้อยละ 140 นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแล
สถานะการเงินของบริษัทนั้นได้ 

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน เพ่ือให้มีระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และเพียงพอกับการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทมีการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานะการณ์สมมติต่าง  ๆ ทั้งในภาวะปกติและสถานะการณ์วิกฤติ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนจัดหาเงินกองทุนอย่างเหมาะสม และมีการประเมินและติดตามสถานะเงินกองทุนอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอต่อด าเนินการตามแผนธุรกิจปกติและรองรับเหตุการณ์
ความผันผวนต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้
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ทั้งนี ้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                                                 หน่วย: ล้านบาท 

             
              รายการ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

           2564           2563 
สินทรัพย์รวม 7,223.63 6,309.07 

หนี้สินรวม   

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 5,796.79 5,792.01 

- หนี้สินอื่น 174.70 101.23 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,252.15 440.77 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

301 110 

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารง
ตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

301 110 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 325 110 
เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ท้ังหมด 1,352.15 440.77 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 416.48 399.74 

 
หมายเหตุ  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวนเงินกองทุนของบริษัท
ประกันชีวิตก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการก ากับ (Supervisory CAR) ที่
ก าหนดไว้ในประกาศฯ ได้ 

รายการข้างต้นค านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริทประกันชีวิตและประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริทประกันชีวิต 
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีปฎิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล้ว  
 

-รายละเอียดตามเอกสารแนบงบการเงิน ประจ าปี 2564- 
























































































































































