


2 
 

สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล 
ใหบริษัทเปดเผยขอมูลตามแบบรายการ ดังตอไปนี ้ 
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการที่สําคัญ ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชเรียกรอง พิจารณา และ

การชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต  

1.1 ประวัตบิริษัท     

ความเปนมาของบริษัท 

พ.ศ. 2467 บริษัท ไชนายูเนี่ยนไลฟอินชัวรันส จํากัด (CUL) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2467 ในประเทศฮองกง โดยนัก
ธุรกิจชาวอังกฤษและชาวจีน ดําเนินการทั้งดานธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และตอมาจึงได
เปดสาขาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

พ.ศ. 2473 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2473 บริษัท ไชนายูเนี่ยนไลฟอินชัวรันส จํากัด (CUL) ไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร หลังจากไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการคาขาย อัน
กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน พุทธศักราช 2472 

พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ไดกาวสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เมื่อกลุมนักธุรกิจชาวไทยเขามาถือหุนดวยทุนจด 
  ทะเบียนจํานวน 40 ลานบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยมีผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ 
  เขาบริหารงาน 
พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 60 ลานบาท 
พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด 
พ.ศ. 2533 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 70 ลานบาท 
พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 100 ลานบาท 
พ.ศ. 2536 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 140 ลานบาท และไดทําการยายที่ทําการของ 

สํานักงานใหญจากอาคารสินธร มายังอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้นที่ 30 ตั้งอยูเลขที่ 75/72-75 
อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 30 ชอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 183 ลานบาท  
พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 213 ลานบาท  
พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 271 ลานบาท  
พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 321 ลานบาท  
พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 444 ลานบาท และไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ โดยม

การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด มาเปน บริษัท ทิพยประกันชีวิต 
จํากัดโดยมีผูบริหารรุนใหมที่มากดวยประสบการณเขามาบริหารงาน 

พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 968 ลานบาท 
พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยใชชื่อ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
และในปเดียวกันบริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 1,476 ลานบาท 

พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 1,741 ลานบาท 

พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 2,525 ลานบาท โดยเรียกชําระแลว 1,867 ลานบาท  

พ.ศ. 2559 เดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ไดทําการยายที่ทําการของสํานักงานใหญจากอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 

2 มาอยูที่เลขที่ 63/2 อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนน

พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหนคร 
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พ.ศ. 2560 บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท 
         ธนาคารออมสิน เพิ่มสัดสวนการถือหุนจากเดิมรอยละ 19.58 เปนรอยละ 25 

พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท 

พ.ศ. 2562  บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท 

และจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบครึ่งป 2562 ในอัตรา 

           หุนละ 0.15 บาท 

 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธรุกจิ  

     แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2563 จากขอมูลศูนยพยาการณของสํานักเศรษฐกิจภาครัฐและเอกชน 

คาดวามีโอกาสขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2 หรือต่ํากวา ชะลอตัวลงจากป 2562 ตามขอจํากัดจากการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ปญหาภัยแลง และความลาชาของงบประมาณรายจาย จากคาดการณชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

ไทยดังกลาว บริษัทคาดการณเบี้ยรับรวมทั้งอุตสาหกรรมประกันชีวิตหดตัวตอเนื่องจากสิ้นป 2562 อยูในกรอบ

รอยละ 3 – 4 หรือคิดเปนเบี้ยรับรวมอยูที่ประมาณ 609,211 ลานบาท โดยเบี้ยปแรกคาดวาอยูในกรอบ -5% ถึง 

0% โดยมีสาเหตุหลักจาก ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา เศรษฐกิจไทยเติบโตไดต่ํากวาศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบ ทั้งนี้ อัตราความคงอยูของกรมธรรมอยูท่ีประมาณรอยละ 80.0 

   เปาหมายหลักในการดําเนินงานป 2563 ของบริษัท ยังคงยึดมั่นที่จะดําเนินตามวิสัยทัศนและพันธ

กิจของบริษัท เพื่อเปนสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยที่มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนน

การขยายฐานลูกคาผานชองทางพันธมิตรเปนหลักและใชกลยุทธใหลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) 

พรอมไปกับการเปลี่ยนแปลงองคกรเขาสูยุคดิจิทัล และนําเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกับลูกคา 

โดยครอบคลุมทั้งการขายและการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนด

เปาหมายที่สําคัญดังตอไปนี ้

 

เปาหมายหลกัในการดําเนินงาน 2563 

รอยละการเติบโตของเบี้ยประกันรับรวม (Total Premium Growth) 10 - 12 

รอยละการตออายุกรมธรรม (Renewal Rate) 80 – 90 

รอยละอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) 3.0 – 4.0 

รอยละอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) 200 – 250 

 

 แผนงานที่สําคัญสําหรับป 2563 สรุปโดยสังขป ดังตอไปนี ้

1. การสรางแบรนดของบริษัท (Brand Building) 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลาย (Multi-Products) และชองทางใหม (New Channels) โดยยึดหลักลูกคา

เปนศูนยกลาง (Customer Centricity) 

3. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติภายในสูความเปนเลิศดวยการขับเคลื่อนองคกรผานดิจิทัล (Operational 

Excellence with Digital Transformation) 

4. การบริหารประสบการณลูกคา (Customer Experience Management) 
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5. การติดตามพัฒนาการของ Life InsurTech 

6. การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จากหนวยงานกํากับ

ภายนอก 

7. สนับสนุนและเสริมสรางการขับเคลื่อนองคกรโดยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม 

8. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและองคกร (People Capabilities and Organization Development) 

9. การบริหารเงินกองทุน (Capital Management) 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ประเภทผลิตภัณฑประกันชีวิต 

1. การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

  เปนการประกันชีวิตสําหรับผูเอาประกันภัยรายบุคคล ซึ่งมุงเนนตอบโจทยความตองการที่แทจริง

ของผูเอาประกันภัยโดยผูเอาประกันภัยสามารถวางแผนอนาคตเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงไดอยาง

สอดคลองตามวัตถุประสงคของแตละบุคคลในทุกชวงเวลาของชีวิต เพราะแผนการประกันชีวิตประเภทสามัญมี

มากมายหลายรูปแบบ แตละแบบจะมีลักษณะผลประโยชนดานความคุมครองชีวิต ดานการออมทรัพย มี

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาการชําระเบี้ยประกันภัยที่แตกตางกันออกไป ประกอบดวย 

 1.1 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 

  เปนการประกันชีวิตที่มีความคุมครองระยะยาวตลอดชีพ ที่เนนการใหผลประโยชนดานความ

คุมครองชีวิตเปนหลัก หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรมยังมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจาย

จํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน หรือเมื่อผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา เชน อายุ

ครบ 90 ป ก็ไดรับเงินเอาประกันภัยคืน ดังนั้น วัตถุประสงคเบื้องตนของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพนี้ เพื่อ

สรางกองทุนมรดก หรือจัดหาเงินทุนสําหรับจุนเจือบุคคลที่อยูในอุปการะเมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตลง 

 1.2 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) 

  เปนการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเมื่อยังมีชีวิตอยู

ครบกําหนดสัญญาหรือจายเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม

มีผลบังคับอยู การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยมีสวนผสมของความคุมครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย ซึ่ง

แบบประกันชีวิตนี้จะมุงเนนการใหผลประโยชนดานการออมทรัพยเปนหลัก ดังนั้น การประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพยจึงมีเงินคืนหลายรูปแบบ ทั้งเงินคืนในระหวางสัญญาและเมื่อสัญญาครบกําหนดรวมถึงมีระยะเวลาสัญญา

และชําระเบ้ียที่ระยะเวลาหลายหลายใหเลือกทําประกันตามวัตถุประสงคดานการออมทรัพยของผูเอาประกันภัย 

 1.3 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) 

  เปนการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนเมื่อผูเอา

ประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรมมีผลบังคับอยู โดยทั่วไปกรมธรรมจะมีระยะเวลาความคุมครอง 5 ป 10 ป 

15 ป หรือ 18 ป เปนตน ซึ่งแบบการประกันชีวิตจะมุงเนนการใหผลประโยชนดานความคุมครองชีวิตเปนหลัก 

ไมมีผลประโยชนของการออมทรัพย เบี้ยประกันภัยจึงต่ํากวาแบบประกันชีวิตประเภทสามัญอื่นๆ และไมมีเงิน

คืนใหหากผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา จึงเหมาะกับผูที่ตองการความคุมครองสูงแตชําระเบี้ย
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ประกันภัยต่ํา เพื่อเสริมสรางกองทุนปองกันไมใหเกิดภาระหนี้สินกับครอบครัวที่อยูขางหลังหากเกิดเหตุไมคาด

ฝนกอนเวลาอันควร 

 1.4 การประกันชีวิตแบบบํานาญ (Annuity Insurance) 

  เปนการประกันชีวิตสําหรับผูเอาประกันภัยที่ประสงคจะวางแผนการออมเงินเพื่อสรางหลักประกัน

ทางรายไดใหแกผูเอาประกันภัยไวใชจายอยางเพียงพอหลังจากการเกษียณอายุ บริษัทฯ จะจายผลประโยชนเงิน

บํานาญเปนรายงวดอยางสม่ําเสมอตอเนื่องไปตลอดระยะเวลาสัญญา นับแตผูเอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมี

อายุครบ 55 ป หรือ 60 ป แลวแตเงื่อนไขในกรมธรรมที่กําหนดไว ทั้งนี้ การประกันชีวิตแบบบํานาญจะไมมีการ

จายผลประโยชนอื่นใดกอนรับเงินบํานาญ ยกเวนผลประโยชนจากการเสียชีวิต ซึ่งบริษัทฯ จะจายตามจํานวน

เงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน 

 

2. การประกันชีวิตประเภทกลุม (Group Insurance) 

 2.1 ประกันชีวิตกลุมสวัสดิการ (Group Term Life) 

  เปนการประกันชีวิตที่ใหความคุมครองกลุมสมาชิกภายใตกรมธรรมฉบับเดียวกัน โดยทั่วไปจะเปน

สวัสดิการที่นายจางซื้อความคุมครองใหกับลูกจาง ปกตินายจางจะเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยใหทั้งหมด หรือชวย

จายใหครึ่งหนึ่ง แตการประกันชีวิตกลุมนี้จะมีเงื่อนไข คือ สมาชิกผูเอาประกันภัยรวมกันตั้งแต 10 คนข้ึนไป หรือ

รอยละ 75 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด สวนมากจะเปนกลุมของพนักงานบริษัท กรมธรรมเปนสัญญาแบบปตอ

ป อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยูกับทุนประกันภัย จํานวนสมาชิก เพศ อายุเฉลี่ยของสมาชิกทั้งหมด ลักษณะธุรกิจ 

และหนาที่การทํางาน โดยจะคํานวณเปนอัตราเบี้ยประกันภัยอัตราเดียวสําหรับสมาชิกทุกคนในกลุมนั้นๆ ซึ่ง

อัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ํากวาการประกันชีวิตประเภทสามัญ การชําระเบี้ยประกันภัยสามารถแบงชําระเปนงวด

รายเดือน ราย 3 เดือน หรือรายปก็ได 

 2.2 ประกันชีวิตกลุมคุมครองสินเชื่อ (Group Mortgage) 

  เปนการประกันชีวิตที่ใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัย (ผูกู) ที่มีภาระหนี้สินอยูกับสถาบัน

การเงิน (เจาหนี้) โดยทั่วไปจะใหความคุมครองกรณีการเสียชีวิตหรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีระยะเวลา

ความคุมครองและทุนประกันภัยที่สอดคลองกับระยะเวลาการผอนชําระและภาระหนี้สิน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ

ไมคาดฝนขึ้นระหวางการผอนชําระหนึ้กับผูเอาประกันภัยและกรมธรรมยังมีผลบังคับ บริษัทฯ จะเปนผูปลดหรือ

แบงเบาภาระหนี้สินคางชําระแทนทายาทของผูเอาประกันภัย เพื่อปกปองครอบครัวที่อยูขางหลังจากปญหา

หนี้สิน หรือการถูกยึดทรัพย และเพื่อใหผูเอาประกันภัยมั่นใจไดวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นจะยังคงเปนของ

ทายาทและครอบครัวตอไป โดยสถาบันการเงิน (เจาหนี้) จะเปนผูถือกรมธรรมหลักและเปนผูรับผลประโยชน

ตามจํานวนภาระหนี้คงคางชําระท่ีผูเอาประกันภัยยังคงเหลืออยูกับสถาบันการเงินนั้นๆ 
 

  1.4  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยก   ตาม

ประเภทของการรับประกันภัย  

    บริษัทฯ มีผลิตภัณฑประกันชีวิตรายสามัญที่หลากหลาย ทั้งแบบสะสมทรัพยระยะสั้น แบบตลอด

ชีพ เพื่อความคุมครองชีวิต และแบบบํานาญเพื่อตอบรับกับสังคมผูสูงวัยของประเทศไทย อีกทั้งยังมีการ

ประกันชีวิตกลุมสําหรับสวัสดิการใหกับลูกคาองคกร ที่ครอบคลุมทั้งความคุมครองการเสียชีวิตจากโรคภัย 
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การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ หรือการคุมครองคารักษาพยาบาล รวมถึงผลิตภัณฑแบบคุมครอง

สินเชื่อ ที่บริษัทเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ที่สามารถตอบโจทยกลุมลูกคาเปาหมายไดอยากครบถวนและชัดเจน 

 

บริการที่สําคัญของบริษัท 

1. การเรียกรองคาสินไหมทดแทน   

2. การบริการดานกรมธรรม การเปลี่ยนแปลงตางๆ 

3. การออกหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกัน 

4. การรับแจงความประสงคใชสิทธิหักลดหยอนภาษี 

5. การตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคูสัญญาตรวจสุขภาพกอนเขาทําประกัน   

6. การใหบริการดาวนโหลดแบบฟอรมตาง 

    ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 2562 

                       หนวย : ลานบาท 

รายการ 

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) การ
ประกันภัย
ประเภท

กลุม
สวัสดิการ 

การ
ประกันภัย

ประเภทกลุม
คุมครอง
สินเชื่อ 

รวม 
ตลอด
ชีพ 

สะสม
ทรัพย 

บํานาญ ชั่วระยะ 
เวลา 

สัญญา
เพิ่มเติม 

รวม 

จํานวนเบี้ย
ประกันภัย 
รับโดยตรง 

                            
1,370.81  

                            
3,735.41  

                       
234.30  

                            
0.16  

                        
18.23  

                    
5,358.91  

                        
217.28  

                  
3,345.12  

                      
8,921.31  

สัดสวนของ
เบี้ย
ประกันภัย 
(รอยละ) 

                                 
15.37  

                                 
41.87  

                          
2.63  

                            
0.00  

                          
0.20  

                         
60.07  

                            
2.44  

                       
37.50  

                         
100.00  

หมายเหต ุ: ขอมูลจากรายงานประจําป 

 

1.5 ชองทางการติดตอบริษัท และวิธีการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต  

  1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต 
 

การบริการดานประกัน 

1. การเวนคืนกรมธรรม  (ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 20 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดรับเอกสาร 
ครบถวนและถูกตอง) เอกสารที่ตองใช 

  1.1 คํารองขอเวนคืนกรมธรรม  
   1.2 สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
  1.3 กรมธรรมประกันภัย ฉบับจริง กรณีสูญหายขอหลักฐานใบแจงความ (ฉบับจริง) 
  1.4 สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย/กระแสรายวัน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีตองการรับเงินโดยโอน

ผานบัญชีธนาคาร) 
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2. การกูยืมเงินตามกรมธรรม (ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 15 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดรับเอกสารครบถวน

และถูกตอง) เอกสารที่ตองใช 
2.1 สัญญากูเงินตามสิทธิกรมธรรม (ตามแบบฟอรมของบริษัท) กรุณาลงนามในสัญญากู 2 ฉบับ  

  2.2 สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
  2.3 สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย/กระแสรายวัน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีตองการรับเงินโดยโอน

ผานบัญชีธนาคาร) 
 

3. การรับเงินคืนตามกรมธรรม/การรับเงินบํานาญ (ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 15 วันนับตั้งแตวันที่ครบ
กําหนด) เงินคืนตามกรมธรรมหลังหักหนี้สิน (ถามี) สามารถเลือกวิธีรับเงินคืน ไดดังนี้ 
3.1 รับเปนเช็คนําสงทางไปรษณีย 

  3.2 โอนเขาบัญชีธนาคาร 
  3.3 สะสมไวกับบริษัทฯ เพื่อรับดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ 
  3.4 หักชําระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกําหนดชําระ 
   เอกสารประกอบการขอเปล่ียนวิธีรับเงินคืนตามกรมธรรม 
    -ใบคํารองขอเปลี่ยนแปลง/ตออายุกรมธรรม 
    -สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                             -สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย/กระแสรายวัน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีตองการรับ

เงินโดยโอนผานบัญชีธนาคาร) 
 

4. การรับเงินกรมธรรมครบกําหนดสัญญา  (ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 15 วันนับตั้งแตวันที่ครบกําหนด
สัญญา) 

   เงินที่บริษัทจายใหกับผูเอาประกันภัยตามขอกําหนดการจายผลประโยชนที่ระบุในกรมธรรม เมื่อ
กรมธรรมครบกําหนดสัญญาในขณะที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทจะหักหนี้สินผูกพันกรมธรรม
ประกันภัยที่คางชําระ (ถามี) ออกกอน โดยจะดําเนินการจายเปนเช็คหรือโอนเขาบัญชีธนาคาร(ถามี)ใหแกผู
เอาประกันภัย   

 
5. การขอรับเงินปนผลตามกรมธรรมประกันภัย (ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 15 วันนับตั้งแตวันที่ครบ

กําหนด) บริษัทจะจายเงินปนผลจํานวนหนึ่งใหกับผูเอาประกันภัยตามขอกําหนดการจายผลประโยชนที่ระบุ
ในกรมธรรม เมื่อครบกําหนดการจาย ขณะที่กรมธรรมมีผลบังคับ โดยการจายเงินดังกลาว บริษัทจะหัก
หนี้สินผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยที่คางชําระ (ถามี) ออกกอนผูเอาประกันภัยสามารถเลือกรับเงินปนผล
ตามกรมธรรมได ดังนี ้
5.1 รับเปนเช็ค นําสงทางไปรษณียไปยังที่อยูท่ีแจงไว 

  5.2 โอนเขาบัญชีออมทรัพย/กระแสรายวัน  
 
 
 
 
 
 



8 
 

การเรียกรองสินไหมทดแทน 

 เอกสารประกอบการเรียกรองคาสนิไหมทดแทน 
1. เอกสารที่ตองสง กรณีเสียชีวิตทุกกรณ ี

  1.1ใบเรียกรองสิทธิเนื่องในมรณกรรม (แบบฟอรมบริษัทฯ) 
  1.2 ตนฉบับใบมรณบัตร หากเปนสําเนาตองใหทางหนวยงานที่ออกใบมรณบัตรประทับตรารับรองสําเนา

ถูกตอง 
  1.3 สําเนาบัตรประชาชนผูเอาประกันภัยและสําเนาบัตรประชาชนผูรับประโยชนทุกทานพรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 
  1.4 สําเนาทะเบียนบานผูเอาประกันภัยที่ประทับ “ตาย” พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  1.5 สําเนาทะเบียนบานผูรับประโยชนทุกทานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  1.6 ใบรายงานของแพทย (ตามแบบฟอรมบริษัทฯ)  
  1.7 กรมธรรมตนฉบับ 
 

2. เอกสารเพิ่มเติมจากขอ (1) ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ถูกฆาตกรรม ฆาตัวตายหรือเสียชีวิตโดยเหตุผิด
ธรรมชาติ 

  2.1 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจทั้งหมดที่เกี่ยวของ 
  2.2 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพทั้ง 2 หนา (ดานหนาและดานหลัง) 
 

3.  เอกสารที่ตองสงในกรณีคารักษาพยาบาลและศัลยกรรมคาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีอุบัติเหต ุ
  3.1 ใบเรียกรองคาทดแทนคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีอุบัติเหตุ (ตาม

แบบฟอรมบริษัทฯ)  
  3.2 ใบรับรองแพทยผูตรวจรักษา (ตามแบบฟอรมบริษัทฯ)  
  3.3 ใบเสร็จรับเงินตนฉบับคารักษาพยาบาล และใบสรุปรายการคารักษาพยาบาล (กรณีเรียกรองคา

รักษาพยาบาลและศัลยกรรม)  
  3.4 สําเนาบัตรประชาชนผูเอาประกันภัย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.5 ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล และใบสรุปรายการคารักษาพยาบาล 
 

4. เอกสารอื่นๆ ที่ตองสงเพิ่มเติมแลวแตกรณ ี
  4.1 สําเนาสูติบัตรผูรับประโยชน  (กรณีผูรับประโยชนยังไมบรรลุนิติภาวะ)  
  4.2 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน  ในกรณีท่ีขอมูลไม

ตรงกับระบุไวในกรมธรรม หรือใบรับรอง การเอาประกันภัย  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
          4.3 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตท่ีตางประเทศ เอกสารประกอบเรียกรองจะตองไดรับการแปลเปน

ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่ไดรับการรับรอง โดยคาใชจายเปนของฝาย
ผูรับผลประโยชน 
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 วธิีการขอรับคาสินไหมทดแทน 
1) แบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมทดแทน ขอไดจากตัวแทนที่ใหบริการ ฝายสินไหมทดแทนหรือดาวนโหลด

จากเว็บไซตของบริษัท www.dhipayalife.co.th 
2) สงเอกสารผานตัวแทนที่ใหบริการดําเนินการ 
3) สงตรงที่บริษัท ฝายสินไหมทดแทน ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินไหมทดแทนโทร 02-118-

5555 โทรสาร  02-118-5601       
 
 การรับเงินคาสินไหมทดแทน 
  1) เปนเช็คเขาบัญชี (A/C Payee Only) ผูเอาประกัน หรือกรณีมรณกรรมใหผูรับประโยชน 
  2) โอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกัน หรือกรณีมรณกรรมใหผูรับประโยชน โดยแนบสําเนาหนาสมุดบัญชี

ธนาคารของผูเอาประกัน หรือผูรับประโยชน 
 
 ระยะเวลาในการพจิารณาคาสินไหมทดแทน 
  1) ระยะเวลาในการพิจารณาไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่บริษัท ไดรับเอกสารถูกตองครบถวน 

   2) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัย ไมเปนไปตาม
ขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตท้ังนี้จะไมเกิน 
90 วัน นบัแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารถูกตองครบถวนแลว 

 
ขั้นตอนการดําเนินการการเรียกรองทุกประเภท 

1.  ผูเอาประกัน หรือผูรับผลประโยชน จัดสงเอกสารการเรียกรองประเภทตางๆ 
  1.1 สงผานทางตัวแทนประกันชีวิตของลูกคา  
  1.2 สงผานทางไปรษณีย ตามที่อยูบริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) เลขที่ 63/2 อาคาร  
   บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง  
   เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   

1.3 สงเคาเตอรศูนยบริการลูกคา ทิพยประกันชีวิต ชั้น G เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

2. เมื่อบริษัทฯ รับเอกสารจากผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความ
ครบถวนสมบูรณของเอกสาร 

3. บันทึกเขาระบบ และตรวจสอบกฎเกณฑและสิทธิในการเรียกรองประเภทตางๆ  
4. พิจารณาอนุมัติ 
5. แจงผลการพิจารณา พรอมแนบตราสาร (ถามี) ใหกับผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชน 

 
1.5.2  วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน 

 

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต 

ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริการในธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทฯ มีขอกําหนดในการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหเกิด

ความเปนธรรม ยุติธรรมและรวดเร็วแกผูรองเรียน โดยบริษัทฯ มีคณะทํางานพิจารณาเรื่องรองเรียนขึ้น ใหเปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว

โดยเฉพาะ โดยคณะทํางานพิจารณาเรื่องรองเรียน ประกอบดวย  
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 (1) ผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องรองเรียน 

(2) ผูรับผิดชอบหนวยงานสินไหมทดแทน 

(3) ผูรับผิดชอบหนวยงานรับประกันภัย 

(4) ผูรับผิดชอบหนวยงานกฎหมายและกํากับธุรกิจ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางการรองเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยไวสําหรับผูรองเรียน โดยผูรองเรียน

สามารถแจงขอมูลหรือขอรองเรียนไดผานชองทางตางๆ ดังนี้  

- จดหมายถึง: หนวยงานรับเรื่องรองเรียน ฝายกฎหมายและกํากับธุรกิจ 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   

ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่ 63/2 อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6  

ถนนพระราม 9 แขวง/เขต หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

- ศูนยบริการลูกคาทิพยประกันชีวิต โทร. 0 2118 5555 ตั้งแตเวลา 08.00 – 17.00 น. (ยกเวนเสาร-

อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

- Website: www.dhipayalife.co.th 

- E-mail: complaint@dhipayalife.co.th 

- ติดตอลูกคาสัมพันธ โทรศัพท 02-118-5555 Fax 02-260-5561 

- หนวยงานรับเรื่องรองเรียน โทร 02-118-5555 ตอ 5485 และ 5483 
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2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน 

การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว 
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท  
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการหรือ 

Corporate Governance ดวยเชื่อวาการบริหารงานที่ยึดถือหลักความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดําเนินธุรกิจ
ดวยความซื่อสัตยปราศจากการคอรรัปชั่น รวมถึงการมีความรับผิดชอบและใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมนั้น เปนหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งจะนํามาสูผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืน 
เพื่อสรางความมั่นใจ และความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการและพนักงานทุกคนยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเครงครัด นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี
มาตรฐานในระดับสากลและถูกตองตามหลักกฎหมาย รวมถึงเปนไปตามแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของ
หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจอยางเครงครัด ทั้งนี้หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ 
ยึดถือมาตลอดนั้น แบงเปน 5 หมวด ไดแก 

1. สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและใหสิทธิในการออกเสียงแทน โดยเนนหลักการในเรื่องของความเปน
อิสระและเทาเทียม โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดทําและเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานใหกับผูถือหุนเพื่อใหผูถือ
หุนไดมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชุมตามเวลาอัน
สมควร การใหสิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการเปนรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
แตงตั้งและกําหนดสินจางผูสอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการตางๆ ที่สําคัญสิทธิในการรับ
เงินปนผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการกําหนดหรือแกไข
ขอบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณหสนธิ พิจารณาเรื่องการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายเขา
รวมประชุมผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมดวยวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือ
หุนอยางนอย 14 วันกอนวันประชุม โดยรายงานการประชุมจะมีขอมูลดังตอไปนี ้ 

(1) เนื้อหาการประชุมอยางถูกตองครบถวน  

(2) รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม  

(3) คําถามคําตอบในประเด็นท่ีมีผูถือหุนซักถามและผลการลงคะแนนในแตละวาระ  
ซึ่งเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 

2. การปฏบิัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกนั 

บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจะ
บริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจของผูถือหุน ดังนั้นจึงมีการ
กํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดกลาวไวแลวในหลักขอแรกอยางเทา
เทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารทําการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่
อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ
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บริษัทและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ จะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรม
ดังกลาว 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ 
พนักงาน คูแขงทางการคา และสังคม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวตามกฎหมายหรือตาม
ขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้นดังนี ้

 ผูถือหุน บริษัทฯ มุงมั่นใหมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง รวมถึงใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนและ 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ตองอํานวยความสะดวก แกผูถือหุนเพื่อที่จะ 
สามารถใชสิทธิตางๆ ไดอยางเต็มที ่

 ลูกคา บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการเขาใจความตองการของลูกคาอยางแทจริง เพื่อสงมอบผลิตภัณฑ
และ บริการที่ดีที่สุด โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และ พนักงานทุก
คนจึงตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง ในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต
เงื่อนไขที่เปนธรรม 

 คูคา และ/หรือ เจาหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ ตามเงื่อนไขการคาและปฏิบัติตามสัญญา 
โดยประพฤติตาม กรอบกติกาการแขงขันที่ดีและไมใชวิธีการที่ไมสุจริต 

 พนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม พรอมเสนอโอกาสในการฝกอบรมหา
ความรู เพิ่มเติม รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดลอม ในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของพนักงาน 

 คูแขงทางการคา บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และไมใชวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลาย
คูแขงทางการคา 

 สังคม ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายนั้น ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และยึดมั่นในการ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถิ่น ตาม
แนวนโยบายของบริษัทฯ ที่ใหการสนับสนุน ทั้งในดานกิจกรรมเพื่อสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญหาหรือลิขสิทธิ์ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงกําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมั่นคงปลอดภัย โดยใหซอฟตแวรใดๆ ที่นํามาใชในระบบสารสนเทศของบริษัท ตองไดรับอนุญาตและมี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น  

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ มีนโยบายและถือแนวทางปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
มั่นใจในการดําเนินงานที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได โดยการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผาน
ชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ เชน การเปดเผยขอมูลฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสบนเว็บไซต www.dhipayalife.co.th การเผยแพรรายงานความ
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รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งการ
เปดเผยบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยไวในรายงานประจําป 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และพึงหลีกเลี่ยงปญหาในเรื่อง
ความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม โดยไมจํากัดเฉพาะผู
ถือหุนกลุมใดหรือรายใดมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลบริษัทฯ ในการกําหนดนโยบายการดูแลใหมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม มีระบบการติดตามตรวจสอบใหปฏิบัติตามนโนบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
รวมถึงขอพึงปฏิบัติที่ดี ซึ่งหนวยงานกํากับดูแลไดประกาศใช 
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2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท  
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2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท  

  โครงสรางการจัดการของบริษัท (Management Structure) 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ

ผูบริหาร มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายบรรพต หงษทอง ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย รองประธานกรรมการ 
3. ดร.สมพร สืบถวิลกุล รองประธานกรรมการ 
4. พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย กรรมการอิสระ 
5. ดร.ศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ กรรมการอิสระ 
6. นายคณิสสร นาวานุเคราะห กรรมการอิสระ 
7. นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ 
8. นายนรภัทร เลขยานนท กรรมการอิสระ 
9. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการอิสระ 
10. นายนที พานิชชีวะ กรรมการ 
11. นายอิสระ วงศรุง กรรมการ 
12. นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการ 
13. นายโชคชัย คุณาวัฒน กรรมการ 
14. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ กรรมการ 
15. นายศรัณย ลิมปหิรัญรักษ กรรมการ 
16. นายนพพร บุญลาโภ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
      คณะผูบริหาร (Management Team) 

รายชื่อ ตําแหนง 
1 นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2 นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการตลาด 
3 นางสาวสมิตา จิระเสถียรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ 
4 นายชวนภ  อ่ิมแสงจันทร ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 
5 นางสาวสุกัลยา ศุภมงคล ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานเครือขายธุรกิจ 
6 ดร.พีรพล ประเสริฐศร ี ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานการลงทุน 
7 นางสาวศุภลักษณ ศุภปรีชา ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

บริษัท/เลขานุการบริษัท 
8 นายพุทธรักษ ทิพชัชวาลวงศ ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานคณิตศาสตร

ประกันภัย 
9 นางสาวสิริพรรณ จงเจริญทองใบ   ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานการเงินและบัญช ี
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2.4 คณะกรรมการชุดยอย  
 2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายชื่อ ตําแหนง 

1. พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ประธานกรรมการ 
2. ดร.ศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ กรรมการ 
3. นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการ 
4. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการ 

โดยมี นางสาวจณัญญา ศิริวัฒนโชค ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดย
ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนด
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2.1 สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต ขอกําหนดของสํานักงานคปภ. และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2.2 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขาประชุมดวย 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย หรือเลิกจาง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยปรึกษาหารือกับประธานเจาหนาท่ีบริหารกรรมการผูจัดการใหญเมื่อเห็นสมควร 

2.4 ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพ่ือการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทํา ดังตอไปนี้ 

- การที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝาฝนกฎหมายวาดวยธุรกิจประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝายบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานตอสํานักงานคปภ.โดยไมชักชา 

3.1 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และแสดงความเห็น
ประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมตอคณะกรรมการบริษัท 

3.2 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ ตําแหนง 
10 นายคมสัน คชานันท ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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3.3 ในการปฏิบัติหนาท่ีที่รับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการสอบถามขอมูลโดยตรงจากผูสอบ
บัญชี ผูบริหาร และพนักงาน โดยทุกฝายตองใหความรวมมือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรองขอ 

3.4 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาใหมีการวาจางบุคคลภายนอกใหทําหนาท่ีตรวจสอบภายใน หรือ
ใชหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทก็ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และตองรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาใหมีการวาจางที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เพื่อใหคําแนะนําหรือชวยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
ดวยคาใชจายของบริษัทฯ 

 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายอิสระ วงศรุง ประธานกรรมการ 
2. นายคณิสสร นาวานุเคราะห กรรมการ 
3 นายนรภัทร เลขยานนท กรรมการ 
4. นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการ 
5. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการ 
6. นายศรัณย ลิมปหิรัญรักษ กรรมการ 

โดยมี นายทวีป รุจิโรจนจินดา ผูอํานวยการฝายบริหารความเสี่ยง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
ฯ โดยเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยเรื่อง การ
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งระบุถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่
สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการประกันภัย ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ 
2. วางกลยุทธการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 
4. มีอํานาจให หนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงขอมูลเปนลายลักษณอักษร หรือเชิญใหผูบริหารและเจาหนาที่
เกี่ยวของของบริษัทฯ เขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือใหขอมูลดวยวาจา สําหรับ
ความเสี่ยงและการปฎิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ใหผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ที่ไดรับเชิญสอบถามหรือขอขอมูลถือเปนหนาที่ในการใหความรวมมือคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อสอดคลองกับนโยบายและ
กลยุทธที่กําหนด 
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทํา
หนาท่ีในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป โดยเปดเผยรายละเอียดดังนี้ 

6.1 จํานวนครั้งในการประชุม 
6.2 จํานวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแตละคนเขารวมประชุม 
6.3 ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว 
 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการ 
3. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการ 
4. นายนรภัทร เลขยานนท กรรมการ 
5. นายนพพร บุญลาโภ กรรมการ 
6. นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ กรรมการ 

โดยมี ดร.พีรพล ประเสริฐศรี ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสายงานการลงทุน เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ลงทุน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลงทุน 

1. กําหนดกลยุทธและกรอบนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารธุรกิจโดยรวมของบริษัท และ
นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนประจําปที่สอดคลองกับกรอบนโยบายลงทุน 
3. ติดตามและกํากับดูแลการบริหารการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายลงทุน นโยบายความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ  
4. กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวกับธุรกรรมการ
ลงทุนของบริษัท 
5. รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ําเสมอ 
6. นําเสนอพิจารณาแตงตั้งบุคคลภายนอกซึ่งมีความจําเปนตอการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทฯเพื่อนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท 
7. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายคณิสสร นาวานุเคราะห ประธานกรรมการ 
2. พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย กรรมการ 
3. นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการ 
4. ดร.ศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ กรรมการ 
5. นายโชคชัย คุณาวัฒน กรรมการ 
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โดยมี นางสาวศุภลักษณ ศุภปรีชา เลขานุการบริษัท/ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสํานักงานคณะกรรมการ
บริษัท เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ดานการสรรหา 
1. กําหนดหลักเกณฑแนวทางและวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารกรรมการผูจัดการ
ใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญและตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่รายงานขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ
2. ตรวจสอบและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอกรรมการบริษัทเพื่อดํารงตําแหนงดังตอไปนี ้

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากกรรมการบริษัท 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ และตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงที่รายงานขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารกรรมการผูจัดการใหญ  
3. เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 

ดานกําหนดคาตอบแทน  
1. พิจารณาเสนอคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นรวมทั้งสวัสดิการในการสรรหา การประเมินผลงานประจําปเพื่อ
ปรับขึ้นเงินเดือนและจายโบนัส เพื่อพิจารณาตอสัญญาจางงาน  ใหแกกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่รายงานขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ
2. พิจารณากําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นรวมทั้งสวัสดิการ ใหกับบุคลากรในองคกร 
เพื่อเปนแนวทางขอปฏิบัติในการดําเนินงานใหกับฝายบริหารจัดการ 
3. กําหนดแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาที่บริหารและตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่
รายงานขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อการพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปและเพื่อพิจารณาตอสัญญา
จางงาน โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 
4. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆรวมทั้งการจัดทํารายงาน
กําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการในการกําหนดคาตอบแทนไวใน รายงานประจําปของบริษัท 
 

ดานอื่นๆ  
1. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และรายงานสรุปปฏิบัติงานรายไตรมาส 
และรายปเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
2. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
2.4.5 คณะกรรมการบริหาร 

 
รายชื่อ ตําแหนง 

1. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ 
2. ดร.สมพร สืบถวิลกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายนที พานิชชีวะ กรรมการ 
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รายชื่อ ตําแหนง 
4. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ กรรมการ 
5. นายนพพร บุญลาโภ กรรมการ 

โดยมี นางสาวศุภลักษณ ศุภปรีชา เลขานุการบริษัท/ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสํานักงานคณะกรรมการ
บริษัท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัท ใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  
2. พิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนธุรกิจ แผนลงทุน แผนการเงิน 
แผนการดําเนินการของบริษัทฯ  
3. อนุมัติการลงนาม และ/หรือ การยกเลิกสัญญาใดๆ ในนามของบริษัท อันกอให เกิดภาระผูกพันแกบริษัทที่มีมูลคา
ไมเกินวงเงิน 50 ลานบาท (หาสิบลานบาท) 
4. พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงหรือปลดออกจากตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร (และตําแหนง
อื่นๆ) ตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กอนเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแตงตั้งหรือปลดออก 
5. อนมุัติการปรับโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ใหเหมาะสมตอสภาวะการณและการแขงขันของธุรกิจตลอดจนอนุมัติ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
6. กํากับ ควบคุมดูแล รวมถึงสั่งการในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของแผนงาน 
7. มอบหมายเพื่อใหบุคคล หรือคณะทํางาน มีอํานาจกระทําการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 
8. พิจารณากลั่นกรองกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ 
(Compliance) เพื่อใหบรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven 
Performance) 
9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
10. รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

 

2.5 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบรหิาร  

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ในดานการสรรหากรรมการของบริษัท รวมทั้งตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง ใหแกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการสรรหา เมื่อ
ตําแหนงนั้นครบวาระหรือวางลง โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

1) พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให  เหมาะสมกับ
องคกรและสอดคลองกบสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมั่นคงและ
ยั่งยืน 

2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูง
และ/หรือหลักเกณฑในการสรรหาเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและเปนไปตาม ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย คือ มีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน 
และกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระกําหนดไว ดังนี ้

1. ถือหุนไมเกิน 1 % ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ใหนับรวม 
      การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได 

เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท* เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ 
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผูบริหารบริษัท ผูถือหุน 
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใช 
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม 
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท* เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท* และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม  
หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท* เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป   

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปน ท่ีปรึกษา 
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท* และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน 
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1 % ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ของบริษัท 

 * รวมถึงบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
 
การสรรหาผูบริหาร 

การสรรหาผูบริหารมาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่รายงานขึ้น
ตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูสรรหาคัดเลือก และนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  โดยสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ  มี
คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง 
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2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration policy)  

คาตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากความรูความสามารถ  

ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ  ผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท   ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทชั้นนําในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน  นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน 

 
คาตอบแทนของผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณา
ปจจัยตางๆ จากหนาที่ความรับผิดชอบ  ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท   การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับ
จากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวการณเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ 
รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้นในแตละป และนําเสนอคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงที่
เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย   
    และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)  
     3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM)  
  บริษัท ตระหนักวาการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่

ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทได ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง จะชวยสนับสนุนใหบรษิัทมีการตัดสินใจที่

ดีข้ึน และชวยใหมองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณสําคัญที่อาจเกิดข้ึนได ดังนั้น 

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

กรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) ของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหสอดคลองกับแผนธุรกิจโดยรวม 

  บริษัทกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดโครงสรางการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยไดนําหลักของปราการ 3 ดาน (The Three 

Lines of Defense) มาใชเปนแนวทางในการกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

2. กําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของผูที่เกี่ยวของทั้งองคกร เพื่อใหการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ระบุเหตุการณความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่สงผลกระทบตอบริษัท ทั้งในทาง

การเงินและที่มิใชทางการเงิน  

4. ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน

อันที่จะนํามาใชในการปรับปรุงมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

5. กําหนดมาตรการตางๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสภาวการณทั้งภายใน

และภายนอกเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 

6. รายงานความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร รวมถึงสถานะความเสี่ยง ความคืบหนา และการปฏิบัติตามมาตรการ

บริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ 

                  
     3.2 การบรหิารสินทรพัยและหนีส้นิ (Asset Liability Management : ALM)  

  บริษัท ตระหนักดีถึงการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตตองเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารสภาพคลอง และ
อัตราดอกเบี้ยเปนสําคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน ตลอดจนความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น 
เพื่อสรางความสมดุลระหวางผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได บริษัทยึดมั่นในหลักการของ
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) ใหมีความสอดคลองกันมากที่สุด (Duration 
Matching) เพื่อใหมั่นใจวาภาระผูกพันของผูถือกรมธรรมในอนาคต บริษัทสามารถจายผลประโยชนไดอยางครบถวน 
  บริษัทกําหนดแนวทางในการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ดังตอไปนี ้

1. กําหนดผูที่เกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนวยงานลงทุน หนวยงานคณิตศาสตร หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ หนวยงาน
บริหารความเสี่ยง 

2. กําหนดกลยุทธในการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน รวมถึงกําหนดระดับความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบาย และ
เปาหมายทางธุรกิจ 
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3. จัดใหมีกระบวนการในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกับกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม เชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบใหม ตองมีการประเมินสินทรัพยในตลาดใหสอดคลองกับรูปแบบของผลิตภัณฑ เปน
ตน 

4. จัดใหมีการรายงาน Duration Matching ของสินทรัพยและหนี้สินอยางสม่ําเสมอ เพื่อใชในการติดตามและ
ประเมินความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ย 
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัท 
การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย  

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดนําการประกันภัยตอมาใชในการบริหารความเสี่ยงจาก
การรับประกันภัยใหเกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการรับประกันภัย
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทไดกําหนดกลยุทธการบริหารประกันภัยตอ (Reinsurance Management Strategy) 
ตามหลักเกณฑของสํานกังาน คปภ. โดยสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

1. ตองสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ตามที่บริษัทกําหนด 
2. กําหนดระดับความเสี่ยงสูงสุด (Risk Tolerance) ขีดจํากัดในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง (Retention Limit) 

และจํานวนความเส่ียงภัยสุทธิ (Net Amount at risk) 
3. กําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 
4. กําหนดประเภทการทําประกันภัยตอและประเภทสัญญาประกันภัยตอ 
5. การกําหนดกลยุทธการบริหารประกันภัยตอตองเชื่อมโยงกับนโยบายการรับประกันภัย นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงเงินกองทุนของบริษัท 
6. กําหนดกระบวนการในการติดตามผล เพื่อใชในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธการบริหารประกันภัยตอให

เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
7. มีการจัดการความเสี่ยงดานเครดิตและสภาพคลองทางการเงิน โดยการติดตามความมั่นคงทางการเงินของ

บริษัทรับประกันภัยตอ ขอกําหนดเงินถือและหลักประกันสําหรับการประกันภัยตอ ขอกําหนดการจาย
สินไหมทดแทนเรงดวน 

8. บริษัทมีนโยบายไมทําประกันภัยตอทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือการประกันภัยตอแบบ
จํากัด (Finite Reinsurance) และผลิตภัณฑการโอนความเสี่ยงทางเลือก (Alternative Risk Transfer 
Products) 
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5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย  
  วิธีการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยบริษัทฯ แบงสัญญาประกันภัย ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

1. สัญญาประกันภัยระยะยาว 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long-term technical reserves) เปนมูลคาสํารอง

สะสมตั้งแตเริ่มทําประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับกรมธรรมที่ยังมีผลบังคับ โดยบริษัทคํานวณดวยวิธี

สํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่งคํานึงถึงขอมูลกระแสเงินสดรับ

และกระแสเงินสดจายในอนาคตโดยขอสมมติฐานสําคัญที่ใชในการคํานวณประกอบดวย อัตรามรณะ อัตราการขาด

อายุหรือเวนคืนกรมธรรม อัตราคาใชจายเกี่ยวกับการขายและบริหารงานซึ่งเปนคาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระ

ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) บวกดวยคาเผื่อความผันผวน ณ ระดับ

ความเชื่อมั่นเปอรเซ็นตไทลที่ 75 กระแสเงินสดเหลานี้จะถูกคิดลดโดยใชอัตราการคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่

ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free rate) ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต โดยคํานวณจาก

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไมมีดอกเบี้ย (Zero Coupon Yield) 

ยอนหลัง 8 ไตรมาสนับจากวันประเมิน  

สมมติฐานตาง ๆ ที่บริษัทนํามาใชในการคํานวณจะถูกกําหนดขึ้นตามประสบการณจริงของบริษัทและขอมูล

ที่ใชในการกําหนดสมมติฐานไดถูกตรวจสอบความถูกตองกับงบการเงินเรียบรอยแลว สําหรับผลิตภัณฑใหมซึ่งขอมูล

ประสบการณภายในยังไมเพียงพอ ทางบริษัท จะใชขอมูลของธุรกิจประกันชีวิตและขอมูลของผลิตภัณฑที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกันของบริษัทแทนโดยนํามาปรับใชใหเหมาะสมเพ่ือสะทอนถึงลักษณะของผลิตภัณฑ 

2. สัญญาประกันภัยระยะสั้น 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short-term technical reserves) ไดแก การประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคล สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ และประกันกลุม การ

คํานวณมูลคาสํารองประกันภัยระยะสั้นประกอบดวย 

- สํารองคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยคาสินไหมทดแทนคางจายที่บริษัทไดรับรายงานความสูญเสียแลว 

และประมาณการคาสินไหมของความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทยังไมไดรับรายงาน (IBNR: Incurred but not 

reported claim) 

- สํารองเบี้ยประกันภัย (premium reserves) คาที่มากกวาระหวางสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปน

รายได (Unearned premium reserve) โดยคํานวณการรับรูรายไดเปนแบบรายวัน (วิธีเศษหนึ่งสวนสามรอยหกสิบ

หา) และสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (Unexpired risk reserve) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร

ประกันภัยโดยใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่

เหลืออยูอางอิงจากขอมูลในอดีต  
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ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมรีายละเอียด ดังนี ้
               หนวย : ลานบาท     

 

หมายเหตุ  - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เปน
ที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีอนญุาต
แลว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ

วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัท

ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัยซึ่งจะตอง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร

ประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณี

ที่บริษัทมีขอมูลไมเพียงพออาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของพอรตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตอง

รวมถึงคาเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งใหเปนไปตามที่สํานักงาน คปภ. 

กําหนด  

ขอสังเกต  ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวาง

ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกันในการประเมิน

ตามที่กลาวไวขางตน ทั้งนี้ผูที่จะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนวทางการประเมินราคา

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหถี่ถวนกอนตัดสินใจ  

 

 

 

 

รายการ ป 2562 ป 2561 
ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย             
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

 
22,657.78 

 
22,657.78 

 
15,789.10 

 
15,789.10 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย               
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

 
130.72 

 
119.67 

 
110.10 

 
101.46 

ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย 
(Unpaid policy benefits) 

 
46.37 

 
46.37 

 
64.59 

 
64.59 

หนี้สินอื่นตามกรมธรรมประกันภัย  
 (Due to insured) 

 
81.60 

 
81.60 

 
75.25 

 
75.25 
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6. การลงทุนของบริษัท  
นโยบายและวตัถุประสงคการลงทุนของบรษิัท 

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

ลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเปนธุรกรรมที่สําคัญตอการดําเนินงานและ

ความมั่นคงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงในการใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบายการลงทุนและประกอบ

ธุรกิจอื่นของบริษัท นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงติดตามควบคุมการลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น 

เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการดําเนินการอยางเหมาะสม เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับภาระผูกพัน

ที่มีตอเจาหนี้ตามสัญญาประกันภัย บมจ.ทิพยประกันชีวิตจึงมีนโยบายการลงทุนในการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย

ตาง ๆ โดยใหความสําคัญในเรื่องของปลอดภัยของเงินตนและอัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน เพื่อใหลูกคาและ

สังคมมีความเชื่อมั่นตอความแข็งแกรงทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทฯ ในภาพรวม 

กระบวนการลงทุน 

 โครงสรางการดําเนินการลงทุนของบริษัทฯ มีกรอบการดําเนินงานการลงทุนที่ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน จัดใหมีกระบวนการติดตามสอดสองผลการ
ดําเนินงานดานการลงทุน ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอ รวมถึงการจัดใหมีการทบทวน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (risk appetite) ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการลงทุน มีหนาที่จัดทํากรอบนโนบายลงทุน พิจารณาแผนการลงทุน กํากับดูแลการลงทุนของ
บริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล อีกทั้งมีหนาที่กํากับดูแล ระบบงาน 
บุคลากร และขอมูลที่ใชประกอบการลงทุนใหมีความเพียงพอตอการดําเนินงาน 

3. หนวยงานการลงทุน โดยสายงานการลงทุนทําหนาที่รับผิดชอบดูแลการลงทุนของบริษัท มีหนาที่ดําเนินการ
ดานการลงทุนใหไดตามเปาหมาย ภายใตกรอบการลงทุนและนโยบายที่กําหนด 

สมมติฐานและวธิีการประเมินมูลคาสินทรัพยลงทนุ 

 บริษัทใหเกณฑสมมติฐานและวิธีการประเมินมูลคาสินทรัพยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ คปภ. เรื่อง 

การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งโดยในภาพรวมจะใชเกณฑการประเมินราคา

ทรัพยสินตามราคา ณ สิ้นวัน เผยแพรโดยหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงสําหรับสินทรัพยแตละประเภท อาทิ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และ บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน       
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ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี ้ 
หนวย : ลานบาท 

 

ประเภท 
สินทรพัยลงทุน 

มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ป 2562 ป 2561 

ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ 
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร
เงินฝากสถาบันการเงิน 

                               
220.00  

                               
220.00  254.64 254.64 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุนกู,        
ตั๋วสัญญาใชเงิน, ต๋ัวแลกเงิน, 
หุนกูแปลงสภาพ และ             
สลากออมทรัพย) 

                          
21,756.41  

                          
21,756.41  16,135.32 16,135.31 

ตราสารทุน (ไมรวมเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม) 

                            
1,164.90  

                            
1,164.90  708.72 708.72 

หนวยลงทุน 5,888.16         5,888.15  4,641.84 4,641.84 
เ งิ น ให กู ยื ม โดยมี กรมธรรม
ประกันภัยเปนประกัน 

                               
147.46  

                               
159.89  146.92 157.93 

เงินลงทุนอื่น 8.17                                  8.20                                  8.17 8.20 
รวมสินทรัพยลงทุน 29,185.10                      29,197.55                      21,895.61 21,906.64 

 
หมายเหตุ  - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค
หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการ
จายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 
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7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตางๆที่เกี่ยวของ  
 

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนีเ้ปนอยางนอย  
               หนวย : ลานบาท 

รายการ  2562 2561 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 8,921.33  7,614.97  
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (สุทธิ) 8,484.02  7,200.00  
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 884.03  765.98  
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปกอน 6,868.67  3,279.31  
ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและคาสินไหมทดแทนสุทธิ 1,306.46  1,114.53  
กําไรสุทธิ 886.54  1,021.76  

หนวย : รอยละ 

รายการอัตราสวน 2562 2561 

คาใชจายในการรับประกันภัยปแรก : เบี้ยประกันภัยสุทธิ 19.70  32.13 
คาใชจายในการรับประกันภัยปตอ  : เบี้ยประกันภัยสุทธิ 2.96  5.38 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (Return on equity ratio) 10.40  18.79 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 
(Return on assets ratio) 
- อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมทั้งหมด 
- อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่ไมรวมกรมธรรมประกัน

ชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal life 

2.29 
 

4.96 
 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio)  
- อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด  
- อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมรวมการลงทุนจาก

กรมธรรมประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal 
life 

 
 

3.46 
- 

 
 

3.80 
- 

อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน) 128.44  138.25  
 
หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต     
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมี
ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

 - กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เปนการประกันชีวิตที่ใหทั้งความคุมครองชีวิตและการ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลคากรมธรรมขึ้นอยูกับมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพยในกองทุนเปนของผูเอา
ประกันมิไดเปนของบริษัท 

 - กรมธรรมประกันชวีิตแบบ Universal life เปนการประกันชีวิตที่แยกสวนความคุมครองชีวิต และสวน    
   การลงทุนอยางชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูกับผลการลงทุนของบริษัท แตไมต่าํกวา  

         ผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับรองไว 



31 
 

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
บริษัทตระหนักถึงความเพียงพอของเงินกองทุน ที่บริษัทจําเปนตองใชในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตตาม

กรอบการดํารงเงินกองทุนตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนด ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Solvency Assessment) ใหมีความสอดคลองตามแผนธุรกิจ รวมถึงการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤต
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาฐานะการเงินของบริษัทอยูในระดับที่สามารถรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจ และ
รองรับกับปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได 

กระบวนการบริหารเงินกองทุนของบริษัท โดยสังเขป มีดังตอไปนี้ 
1. ประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุนตามแผนธุรกิจ (Capital Projection) อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้ง

ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
2. กําหนด Threshold ของอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อใชในการติดตามสถานะความเสี่ยง 
3. กําหนดแผนการบริหารเงินกองทุน โดยมีการกําหนดมาตรการ เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ

ภาวะตลาด การลดการถือครองสินทรัพยเสี่ยง การใชเครื่องมือทางการเงิน เชน ตราสารอนุพันธตาง ๆ 
รวมถึงแผนการเพ่ิมทุนของผูถือหุน 

4. รายงานสถานะเงินกองทุนใหผูบริหาร รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
 
 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ตามกรอบการดํารงเงินกองทุนของ
สํานักงาน คปภ. ประจําไตรมาสป 2562 อยูที่รอยละ 249.20 ลดลงเล็กนอยจากป 2561 ที่รอยละ 257.37 สาเหตุ
หลักเกิดจากเงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 จาก 
5,649.46 ลานบาท เปน 5,915.02 ลานบาท  
 ในขณะที่เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ณ สิ้นป 2562 อยูที่ 2,373.59 ลานบาท สูงขึ้นจาก ณ สิ้นป 
2561 ที่ 2,195.07 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตอยางตอเนื่องของบริษัท 

 
ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
 ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  

2562 2561 

สินทรัพยรวม 29,767.61  22,344.70  
หนี้สินรวม       

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  22,905.41  16,030.40  
   - หนี้สินอื่น  947.19  664.84  
สวนของผูถือหุน  5,915.01  5,649.46  
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (รอยละ) 249.20%  257.37%  
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดท้ังหมด  5,915.02  5,649.46  
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย  2,373.59  2,195.07  

 
หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต กําหนดใหนาย



32 
 

ทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลบริษัทที่มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากวา
รอยละหนึ่งรอยสี่สิบได 

- เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต  

- รายการขางตนคํานวณโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต  

 
 
 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิสําหรบัรอบปปฏิทนิที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและ                      
แสดงความเหน็แลว  

 
 

 






































































































































