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ส่วนที ่2 รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวตัิบริษัท นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

รายละเอยีดลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วธีิการและระยะเวลาทีใ่ช้

เรียกร้อง พจิารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ  

 

1.1 ประวตัิบริษัท                

 บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)” เป็นหน่ึงใน “บริษทัฟิลลิปแคปปิตอล” กลุ่มธุรกิจกำรเงินรำยใหญ่ท่ีมี

ควำมมัน่คงสูงจำกประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงก่อตั้งในปีพทุธศกัรำช 2518 ตลอดเวลำท่ีผำ่นมำ บริษทัพร้อมบริกำรทำงกำรเงินและ

กำรลงทุนครบวงจร แก่ลูกคำ้ทุกระดบั ไม่วำ่จะเป็นลูกคำ้รำยยอ่ย ลูกคำ้องคก์รและสถำบนัท่ีมีช่ือเสียง 

     ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฟิลลิปแคปปิตอล มีเครือข่ำยครอบคลุม 17 ประเทศทัว่โลก ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ มำเลเซีย 

ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ศรีลงักำ สหรำชอำณำจกัร ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส ตุรกี สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อินเดีย 

สหรัฐอเมริกำ กมัพชูำ จีน และล่ำสุดคือ ประเทศเวยีดนำม มีพนกังำนประจ ำกวำ่ 3,500 คน มีกลุ่มลูกคำ้ในกำรใหบ้ริกำร

มำกกวำ่  1  ลำ้นคนทัว่โลก รวมมูลค่ำสินทรัพยล์งทุน (Assets Under Management)  มำกกวำ่  900,000  ลำ้นบำท 

    ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจในประเทศไทยนั้น กลุ่มบริษทัฟิลลิปแคปปิตอลไดก่้อตั้ง “บริษทั หลกัทรัพย ์ ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)” ข้ึนในปี 2541 ด ำเนินธุรกิจนำยหนำ้คำ้หลกัทรัพย ์ และเขำ้เป็นสมำชิกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หมำยเลข 34 อีกทั้งยงัเป็นผูบุ้กเบิกกำรบริกำรซ้ือขำยหุน้ผำ่นระบบ Online พร้อมใหบ้ริกำรท่ีทนัสมยัปัจจุบนั

บริษทั หลกัทรัพย ์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่และสำขำครอบคลุมทัว่กรุงเทพและต่ำงจงัหวดัรวม 

20  แห่ง 

    กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอลเห็นศกัยภำพกำรเติบโตของธุรกิจประกนัชีวติของประเทศไทย จึงขยำยกำรลงทุนใน     

บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยทุนจดทะเบียน 10,000 ลำ้นบำท โดยเป็นมูลค่ำเงินลงทุนท่ีช ำระแลว้สูงถึงกวำ่ 

5,684 ลำ้นบำทในปัจจุบนั ส่งผลใหบ้ริษทัฟิลลิปประกนัชีวติ สำมำรถพฒันำธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปไดใ้นระยะยำว ดว้ยฐำนะ

กำรเงินอนัมัน่คงในระดบัสูง 

 ปี 2556  กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล เขำ้ถือหุน้ใหญ่  98.75% 

แบบ ปผช.1 รำยปี 
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 ปี 2557  เปล่ียนช่ือจำก บริษทั ฟินนัซ่ำประกนัชีวติ จ ำกดั เป็น “บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)” 

 ปี 2558  รำยแรกท่ีเร่ิมตน้จ ำหน่ำยแบบประกนัออนไลน์ (Smart Online) 

 ปี 2559  ขอเพ่ิมทุนจดทะเบียน  600,000,000  บำท รวมมีทุนจดทะเบียนท่ี  3,034,375,000  บำท  

 ปี 2561  ซ้ือพ้ืนท่ีกวำ่  200  ลำ้นบำท บริเวณถนนสีลม เพ่ือขยำยพ้ืนท่ีกำรท ำงำน 

 ปี 2561  ไดรั้บกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพยป์ระเภทกองทุนรวม (LBDU) 

 ปี 2563  ไดรั้บกำรจ ำหน่ำยกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบกำรลงทุน (Unit link) 

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ  

    บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัประกนัชีวติท่ีมุ่งมัน่ในกำรพฒันำผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติท่ี

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัในทุกกลุ่มและทุกช่วงวยั ดว้ยแบบประกนัท่ีหลำกหลำยทั้ง สะสมทรัพย ์

คุม้ครองตลอดชีพ เงินบ ำนำญหลงัเกษียณ ค่ำรักษำพยำบำลผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก โรคร้ำยแรง เงินชดเชยรำยวนั ดว้ยกำร

น ำเสนอผำ่นช่องทำงท่ีหลำกหลำย เพียบพร้อมดว้ยบริกำรท่ีทนัสมยั เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บควำมสะดวกสบำยในกำรเขำ้ถึงได้

อยำ่งรวดเร็วและครบวงจร 

    ผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดน้ียงัไดค้รอบคลุมไปถึงสญัญำตะกำฟลุ ในแบบประกนัชีวติท่ีถูกตอ้งตำมหลกัศำสนำ

อิสลำมในกำรใหบ้ริกำรแก่ชำวไทยมุสลิมทุกภูมิภำคทัว่ประเทศ โดยเป็นบริษทัประกนัชีวติท่ีใหบ้ริกำรสญัญำตะกำฟลุเป็น

แห่งแรกในประเทศไทย 

    บริษทัฯ มีเป้ำหมำยน ำเสนอผลิตภณัฑท่ี์เนน้ไปทำงควำมเสียหำยของทรัพยสิ์น ส่ิงของ ภยัธรรมชำติ หรือควำมเส่ียง

ต่ำงๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัชีวติ General Insurance (GI) พร้อมดว้ยผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุน และกำรเป็นตวัแทนซ้ือ        

ขำยผลิตภณัฑห์น่วยลงทุน ภำยใตใ้บอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ กำรคำ้

หลกัทรัพย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์(LBDU) โดยผูแ้นะน ำกำรลงทุนมืออำชีพของบริษทัฯ รวมถึงใหบ้ริกำรปรึกษำกำร

วำงแผนทำงกำรเงินมืออำชีพ (Financial Advisor)  จะช่วยใหแ้ผนกำรเงินของคุณเป็นไปอยำ่งมัน่คงเพ่ือตวัคุณและคนท่ีคุณรัก 

 ปัจจุบนั บริษทัไดอ้อก Mobile Application “PhillipLife TH” บนโทรศพัทมื์อถือ ส ำหรับลูกคำ้ผูเ้อำประกนัภยัท่ีได้

สร้ำงมำตรฐำนใหม่ ในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลกรมธรรม ์ ผลประโยชน์ควำมคุม้ครอง / กำรช ำระเบ้ีย / 

ประวติัสินไหม / ขอ้มูลตวัแทนท่ีดูแลใหบ้ริกำร ตลอดจนช่องทำงกำรช ำระเบ้ียประกนัภยัผำ่น E-Barcode 
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   พร้อมดว้ย  Mobile Application “iFame” เทคโนโลยอีนัทนัสมยั เพื่อสนบัสนุนงำนขำยใหต้วัแทน ไดใ้ชบ้ริกำร

อยำ่งครบถว้น  ตั้งแต่กำรน ำเสนอแบบประกนัผำ่นกำรออกขอ้เสนอขำย (Benefits Illustration System – BIS) ขอ้มูล

กรมธรรมล์ูกคำ้ท่ีรอกำรอนุมติั กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัและส้ินสุด และอีกหลำกหลำยขอ้มูลกรมธรรมข์องลูกคำ้ท่ีเป็น

ประโยชน์ อำทิ รำยงำนเบ้ียฯ น ำส่งและอนุมติั โครงสร้ำงตวัแทนและผลประโยชน์ รวมทั้งประกำศต่ำงๆ บริษทัยงัมีสำขำ

ครอบคลุมทัว่ประเทศจ ำนวน 23 แห่ง มีส ำนกังำนตวัแทนจ ำนวน 26 แห่ง และโรงพยำบำลคู่สญัญำอีกกวำ่  331 แห่ง ซ่ึง

พร้อมใหบ้ริกำรและมอบควำมคุม้ครองอนัเป็นหลกัประกนัอนัมัน่คงแก่ลูกคำ้ผูเ้อำประกนัภยั  

 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงด ำเนินธุรกิจภำยใต ้ “วสิยัทศัน์ (Vision)” วำ่ “เรำจะเป็นบริษทัประกนัชีวติชั้นน ำใน

เอเชียท่ีไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำง ในผลิตภณัฑท่ี์เป็นเลิศ กำรใหบ้ริกำรท่ีประทบัใจ กำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ

เทคโนโลยอีนัทนัสมยั องคก์รท่ีมีควำมมัน่คงสูงและบุคคลำกรท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ” 

    พร้อมไปกบักำรก ำหนด “ภำรกิจ (Mission)” ท่ีตั้งใจแน่วแน่ร่วมกนัคือ “เรำจะมอบผลิตภณัฑท่ี์ดีเยีย่ม และกำร

บริกำรท่ีเป็นเลิศดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยัแก่ลูกคำ้ ภำยใตก้ำรบริหำรงำนดว้ยหลกัธรรมำภิบำลและสถำนะกำรเงินท่ีมัน่คง 

เพ่ือคุณค่ำชีวติท่ีดีท่ีสุดของลูกคำ้ของเรำ” 

 ฟิลลิปประกนัชีวติ “หุน้ส่วนท่ีอยูเ่คียงขำ้งคุณตลอดไป” “PhillipLife…Your Partner for Life” 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ประเภทผลติภัณฑ์ประกนัชีวิต 

1. ประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance) 

 เป็นกำรประกนัชีวติท่ีมีจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัค่อนขำ้งสูง โดยจะใหค้วำมคุม้ครองส ำหรับผูเ้อำประกนัภยั

รำยบุคคล ซ่ึงผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเลือกแบบควำมคุม้ครองไดเ้อง ทั้งกรณีเสียชีวติ โดยบริษทัจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน

ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ และกรณีมีชีวติอยู ่ โดยบริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ในระหวำ่งท่ีผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวติอยูแ่ละ

กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั  เป็นกำรประกนัภยัเพ่ือวำงแผนอนำคตและสร้ำงหลกัประกนัควำมมัน่คงของแต่ละบุคคลในแต่ละ

ช่วงเวลำของชีวติ ซ่ึงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติประเภทสำมญัมีหลำยรูปแบบ แต่ละแบบมีลกัษณะควำมคุม้ครอง ระยะเวลำเอำ

ประกนัภยั ระยะเวลำกำรจ่ำยเบ้ียประกนัภยั และจุดประสงคท่ี์แตกต่ำงกนัออกไป ดงัน้ี 

1.1. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 
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 เป็นแบบประกนัภยัท่ีจะเนน้ควำมคุม้ครองดำ้นชีวติเป็นหลกั โดยจะใหค้วำมคุม้ครองตลอดชีพจนอำยคุรบก ำหนด

สญัญำ หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวติระหวำ่งท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้ บริษทัจะจ่ำยจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บ

ประโยชน์ตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์แต่หำกวำ่ผูเ้อำประกนัภยัมีชีวติอยูจ่นครบก ำหนดสญัญำ (ตั้งแต่ 90 ปีข้ึนไปตำมท่ีบริษทั

ก ำหนด) บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ครบก ำหนดสญัญำแก่ผูเ้อำประกนัภยั โดยวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ส ำหรับกำรประกนัชีวติ

แบบตลอดชีพ คือเพ่ือจดัหำกองทุนส ำหรับบุคคลท่ีอยูใ่นกำรอุปกำระของผูเ้อำประกนัภยั 

1.2. แบบช่ัวระยะเวลา (Term Insurance) 

 เป็นแบบประกนัภยัท่ีใหค้วำมคุม้ครองเฉพำะกรณีเสียชีวติ โดยบริษทัจะจ่ำยจ ำนวนเงินผลประโยชน์ตำมท่ีระบุไว้

ในกรมธรรมใ์หแ้ก่ผูรั้บประโยชน์หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวติในระยะเวลำท่ีกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ ซ่ึงแบบประกนัภยั

ประเภทน้ีจะมีเบ้ียประกนัภยัท่ีต ่ำกวำ่ประกนัภยัแบบอ่ืนเน่ืองจำกไม่มีผลประโยชนข์องกำรออมทรัพย ์ดงันั้นจึงเหมำะส ำหรับ

ผูท่ี้ตอ้งกำรควำมคุม้ครองท่ีใหค้วำมคุม้ครองสูง แต่ช ำระเบ้ียประกนัภยัต ่ำ เพ่ือลดภำระหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยแก่ครอบครัวของ

ผูเ้อำประกนัภยัหำกมีเหตุไม่คำดฝันเกิดข้ึน 

1.3. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) 

 เป็นแบบประกนัภยัท่ีใหค้วำมคุม้ครองทั้งกรณีเสียชีวติและกรณีมีชีวติอยู ่ โดยบริษทัจะจ่ำยจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั

ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวติภำยในระยะเวลำท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้ หรือจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั

หำกผูเ้อำประกนัภยัมีชีวติอยูจ่นครบก ำหนดสญัญำ โดยจะเนน้ผลประโยชน์ดำ้นกำรออมทรัพยเ์ป็นหลกั ดงันั้นกำรประกนัภยั

ประเภทน้ีจึงมีเงินคืนไดห้ลำยรูปแบบทั้งเงินคืนระหวำ่งสญัญำและครบก ำหนดสญัญำ ซ่ึงผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเลือก

ระยะเวลำคุม้ครองและระยะเวลำกำรจ่ำยเบ้ียประกนัภยัไดอ้ยำ่งหลำกหลำยตำมแต่วตัถุประสงคด์ำ้นกำรออมทรัพยข์องผูเ้อำ

ประกนัภยั 

1.4. แบบบ านาญ (Annuity Insurance) 

 เป็นแบบประกนัภยัท่ีบริษทัจะจ่ำยเงินบ ำนำญเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกปีจนถึงอำยท่ีุก ำหนดไวใ้นกรมธรรม ์โดยจะเร่ิม

จ่ำยหลงัจำกผูเ้อำประกนัภยัเกษียณอำยกุำรท ำงำน หรือแลว้แต่เง่ือนไขของบริษทั  แตห่ำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวติก่อนรับ

บ ำนำญ บริษทัจะท ำกำรจ่ำยผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตำมเง่ือนไขในกรมธรรม ์ ดงันั้นแบบประกนัภยัน้ีจึงเหมำะ

ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรวำงแผนกำรออมเงินไวใ้ชจ่้ำยอยำ่งเพียงพอหลงัเกษียณอำย ุ

2. ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) 

2.1. แบบกลุ่มช่ัวระยะเวลา (Group Term Life) 
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 เป็นแบบประกนัภยัท่ีใหค้วำมคุม้ครองชีวติบุคคลหลำยคนภำยใตก้รมธรรมเ์ดียว โดยจะพิจำรณำอตัรำควำมเส่ียง

ทั้งหมดของบุคคลในกลุ่มดว้ยอตัรำเฉล่ีย ไม่วำ่จะเป็นอำย ุเพศ ควำมเส่ียงจำกกำรท ำงำน หรือจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ซ่ึงเบ้ีย

ประกนัภยัแบบกลุ่มต ่ำกวำ่ประกนัภยัประเภทสำมญั และเป็นสญัญำประกนัภยัแบบปีต่อปี โดยส่วนมำกจะเป็นสวสัดิกำรท่ี

นำยจำ้งซ้ือควำมคุม้ครองใหก้บัลูกจำ้ง หรือเหมำะส ำหรับองคก์รทั้งภำครัฐและเอกชน โดยผูช้  ำระเบ้ียประกนัภยัจะเป็น

นำยจำ้ง หรือ สมำชิกผูเ้อำประกนัภยัก็ได ้

2.2. แบบกลุ่มคุ้มครองสินเช่ือ (Credit Life) 

 เป็นแบบประกนัภยัท่ีใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูเ้อำประกนัภยัท่ีมีภำระหน้ีสินอยูก่บัสถำบนักำรเงิน ซ่ึงจ ำนวนเงินเอำ

ประกนัภยัและระยะเวลำควำมคุม้ครองจะข้ึนกบัภำระหน้ีสินและระยะเวลำกำรผอ่นช ำระหน้ี โดยส่วนมำกจะใหค้วำม

คุม้ครองกรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือสำเหตุอ่ืนตำมท่ีกรมธรรมก์ ำหนด โดยบริษทัจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน

คงเหลือของผูเ้อำประกนัภยั เช่นส ำหรับกำรผอ่นบำ้น หรือกำรผอ่นรถ เพ่ือใหค้รอบครัวหรือผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจำกภำระ

หน้ีสินของผูเ้อำประกนัภยั ไดรั้บกำรปกป้องจำกปัญหำหน้ีสิน หรือกำรถูกยดึทรัพย ์ สถำบนักำรเงินจะเป็นผูถื้อกรมธรรม์

หลกัและจะเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตำมจ ำนวนหน้ีคงคำ้งช ำระของผูเ้อำประกนัภยัท่ียงัเหลืออยูก่บัสถำบนักำรเงินนั้นๆ 

3. กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัตเิหตุ ( Accident Policies) 

 เป็นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีใหค้วำมคุม้ครองเหตุท่ีเกิดจำกอุบติัเหตุ โดยบริษทัจะจ่ำยเงินชดเชยใหก้บัผูเ้อำประกนัภยั

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัเกิดกำรบำดเจ็บ หรือควำมสูญเสียทำงร่ำงกำยจำกอุบติัเหตุเท่ำนั้น ซ่ึงบริษทัจะจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล

หรือเงินวงชดเชยตำมวงเงินท่ีก ำหนดไว ้ส ำหรับอุบติัเหตุท่ีท ำใหผู้เ้อำประกนัภยัไดรั้บบำดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ หรือเสียชีวติ 

 

1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตาม

ประเภทของการรับประกนัภัย 

 บริษทัฯ มีผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติประเภทสำมญั ส ำหรับลูกคำ้รำยบุคคล โดยมีแบบประกนัภยัทั้งแบบสะสมทรัพย ์

แบบชัว่ระยะเวลำ แบบตลอดชีพ และแบบบ ำนำญเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ อีกทั้งยงัมีกำรประกนัชีวติกลุ่ม

ส ำหรับสวสัดิกำรใหก้บัลูกคำ้องคก์ร ท่ีครอบคลุมทั้งควำมคุม้ครองกำรเสียชีวติจำกโรคภยั กำรเสียชีวติหรือทุพพลภำพจำก

อุบติัเหตุ หรือกำรคุม้ครองค่ำรักษำพยำบำล รวมถึงผลิตภณัฑแ์บบคุม้ครองสินเช่ือ นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดพ้ฒันำผลิตภณัฑ ์

สญัญำตะกำฟลุ เพ่ือรองรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นมุสลิมโดยเฉพำะ เพ่ือท่ีจะสำมำรถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดอ้ยำ่งครบถว้น

และชดัเจน 



7 
 

บริกำรท่ีส ำคญัของบริษทั 

1. ตรวจสอบระบบขอ้มูลผูเ้อำประกนัภยั 

2. บริกำรดำ้นกรมธรรม ์

3. กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 

4. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มต่ำงๆ 

5. เร่ืองร้องเรียน 

6. โรงพยำบำลเครือข่ำยฟิลลิปประกนัชีวติ 

  

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัย ประจ าปี 2563 

                       หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
การประกนัภยัประเภทสามัญ (Ordinary) 

การ
ประกนัภยั
ประเภท

อุตสาหกรรม 

การ
ประกนัภยั
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกนัภยั
ประเภท
กลุ่ม 

(Group) 

รวม 

ตลอดชีพ สะสม
ทรัพย ์

เฉพำะ
กำล 

อ่ืนๆ รวม     

จ ำนวนเบ้ีย
ประกนัภยั 
รับโดยตรง 

1,608.59 972.40 93.04 57.19 2,731.22 0.04 16.87 784.07 3,532.20 

สดัส่วนของเบ้ีย
ประกนัภยั 
(ร้อยละ) 

45.54% 27.53% 2.63% 1.62% 77.32% 0.001% 0.48% 22.20% 100.00% 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลจำกรำยงำนประจ ำปี 

 

1.5  ช่องทางการติดต่อบริษัท และวธีิการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ    

  1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธีิการในการขอรับการชดใช้เงนิตามสัญญาประกนัชีวติ  

การเรียกร้องค่าสินไหม 

 บริษทัฯ ใหบ้ริกำรผูเ้อำประกนัภยัทั้งยำมเจบ็ป่วย บำดเจบ็ หรือทุพพลภำพ เพียงท่ำนกรอกแบบฟอร์มกำรเรียกร้อง

สินไหมฯ ของบริษทัฯ พร้อมแนบหลกัฐำนเอกสำรท่ีจ ำเป็น ส่งตรงมำท่ีส ำนกังำนใหญ่ หรือผำ่นตวัแทนท่ีใหบ้ริกำร, สำขำ
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ของบริษทั และส ำนกังำนตวัแทน หรือท่ำนสำมำรถติดต่อไดท่ี้ โทร: 02-022-5606, 02-022-5608-5611 โทรสำร: 02-022-

5601-2 

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธีิการในการขอรับสินไหมทดแทน 

กรณีเรียกร้องสินไหมสุขภาพ/อุบตัเิหตุและอบุัตเิหตุส่วนบุคคล (PA) 

เอกสาร 

- ใบค ำร้องเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน  (ตำมแบบฟอร์มบริษทั) 

- ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั (กรณีเบิกค่ำรักษำพยำบำลภำยใตส้ญัญำเพ่ิมเติมกำรประกนัภยัสุขภำพ HS , HS Plus , OPD 

 และ PA) 

- สรุปค่ำรักษำพยำบำลเฉพำะกำรรักษำเป็นผูป่้วยในโรงพยำบำล 

- ใบรับรองแพทย ์

- กรณีเรียกร้องอุบติัเหตุ (หำกมี Film X-ray ใหแ้นบมำดว้ยเพื่อประกอบกำรเคลม) 

- ส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัของเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ (กรณีถูกท ำร้ำยร่ำงกำย) 

ระยะเวลา 

- ไม่เกิน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี บริษทัฯ ไดรั้บเอกสำรครบถว้นและถูกตอ้ง 

กรณีเรียกร้องสัญญาเพิม่เตมิการสูญเสียอวยัวะและทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

 - กรณีเรียกร้องสัญญาเพิม่เตมิ (AI, AX, WP, PB) 

เอกสาร 

- เล่มกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

- ใบค ำร้องเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน (ตำมแบบฟอร์มบริษทั) 

- ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีระบุกำรสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภำพส้ินเชิงถำวร 

- ประวติักำรรักษำผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยในโรงพยำบำล (IPD) 

- ส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัของเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ (เฉพำะกรณีเกิดอุบติัเหตุ) 

- รูปถ่ำยเตม็ตวั และรูปถ่ำยต ำแหน่งท่ีสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภำพส้ินเชิงถำวร 

 - กรณีเรียกร้องสัญญาเพิม่เตมิร้ายแรง  (DDS,DDX,CI) 
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เอกสาร 

- เล่มกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

- ใบค ำร้องเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน  (ตำมแบบฟอร์มบริษทั) 

- ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั พร้อมผลกำรตรวจช้ินเน้ือ (กรณีโรคมะเร็ง) 

- ประวติักำรรักษำผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยในโรงพยำบำล (IPD) 

ระยะเวลา 

- ไม่เกิน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี บริษทัฯ ไดรั้บเอกสำรครบถว้นและถูกตอ้ง 

กรณีเรียกร้องสินไหมทดแทน 

- กรณีผู้ช าระเบีย้เสียชีวติ (LTPB) 

เอกสาร 

- เล่มกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

- ใบค ำร้องเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ตำมแบบฟอร์มบริษทั) 

- ใบรับรองแพทยต์น้ฉบบั 

- ส ำเนำใบมรณบตัร, ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูช้  ำระเบ้ียฯ ท่ีระบุกำรเสียชีวติ 

- ส ำเนำบตัรประชำชน, ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูเ้อำประกนั พร้อมรับรองส ำเนำ ถูกตอ้งทุกฉบบั 

ระยะเวลา 

- ไม่เกิน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี บริษทัฯ ไดรั้บเอกสำรครบถว้นและถูกตอ้ง 

- กรณีผู้เอาประกนัภัยเสียชีวติ (LIFE) 

เอกสาร 

- เล่มกรมธรรมป์ระกนัชีวติ ยกเวน้กำรเรียกร้องสินไหมมรณกรรมประกนักลุ่ม 

(กรณีกรมธรรมสู์ญหำยตอ้งมีใบแจง้ควำมประกอบดว้ย) 

- ใบค ำร้องเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ตำมแบบฟอร์มบริษทั) 

- ใบรับรองแพทย ์

- ส ำเนำใบมรณบตัร, ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูเ้อำประกนั ท่ีระบุกำรเสียชีวติ 

- ส ำเนำบตัรประชำชน, ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูรั้บผลประโยชน์ (ทุกคน) พร้อม รับรองส ำเนำถูกตอ้งทุกฉบบั 
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ระยะเวลา 

- ไม่เกิน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี บริษทัฯ ไดรั้บเอกสำรครบถว้นและถูกตอ้ง 

 -   กรณีเสียชีวติโดยผดิธรรมชาต ิ

เอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

- ส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัของเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจขอ้ไป – ขอ้กลบั ณ สถำนท่ีเกิดเหต ุ

- ส ำเนำรำยงำนชนัสูตรศพดำ้นหนำ้ และดำ้นหลงั 
 

 อน่ึง กรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวำ่กำรเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัฯ ชดเชยใหต้ำมกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่เป็นไปตำม

ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้ อำจขยำยออกไปไดต้ำมควำมจ ำเป็น เน่ืองจำกบริษทัฯ อำจ

ตอ้งท ำกำรตรวจสอบหรือ รวบรวมเอกสำรเพ่ิมเติมประกอบกำรพิจำรณำ แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ

เอกสำรครบถว้นแลว้ 

 ภำระในกำรพิสูจน์วำ่ กำรเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัฯ ชดใชไ้ม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงในกรมธรรม ์ประกนัภยั เป็นหนำ้ท่ี

ของบริษทัฯ ท่ีจะหำหลกัฐำนเพ่ิมเติม  ในกำรน้ีผูเ้อำประกนัภยัหรือ ผูรั้บผลประโยชน์ตอ้งใหข้อ้เทจ็จริง และใหค้วำมสะดวก

แก่บริษทัฯ ตำมสมควร 

ระยะเวลา 

- ไม่เกิน 15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ี บริษทัฯไดรั้บเอกสำรครบถว้น และถูกตอ้ง 

บริการไม่ต้องส ารองจ่าย 

การใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยวธีิแฟ็กซ์เคลม (FAX CLAIM) 

 แฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) คือบริกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำล ท่ีพฒันำข้ึนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั 

ณ โรงพยำบำลชั้นน ำในเครือขำ่ยฟิลลิปประกนัชีวติ โดยท่ำนไม่ตอ้งส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล โดยทำงโรงพยำบำลจะ

ด ำเนินกำรเก็บค่ำรักษำพยำบำลในส่วนท่ีไดรั้บควำมคุม้ครอง ตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์ จำกบริษทัฯ โดยตรง (ยกเวน้ส่วนท่ี

นอกเหนือจำกควำมคุม้ครองเท่ำนั้น) กำรใชสิ้ทธิรักษำพยำบำลผำ่นโรงพยำบำลคู่สญัญำโดยวธีิแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) เปิด

ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนทุกวนัไม่มีวนัหยดุ โดยวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลำ 08.30 น. – 19.00 น.  วนัหยดุรำชกำรและวนันกัขตัฤกษ ์เวลำ 

08.30 น. – 17.00  น. 
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เงือ่นไขการใช้สิทธิโครงการประกนัสุขภาพแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim)  กรมธรรม์ประเภทสามญั (OB) 

1. ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งถือกรมธรรมท่ี์มีสญัญำเพ่ิมเติม “กำรประกนัสุขภำพ” (H&S, IHS, HS, HI , HS Plus) ซ่ึงมีผล

 บงัคบัมำไม่นอ้ยกวำ่ 1 เดือน หรือ 30 วนั นบัจำกวนัเร่ิมสญัญำ หรือวนัท่ีอนุมติัต่ออำยสุญัญำคร้ังสุดทำ้ย 

2. กรณีผูเ้อำประกนัภยัประสบอุบติัเหตุ และตอ้งนอนรักษำตวัเป็นผูป่้วยในโรงพยำบำล สญัญำเพ่ิมเติม กำรประกนั

 สุขภำพมีสิทธิใชว้ธีิกำรแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim)  ตั้งแต่วนัเร่ิมสญัญำ 

3. กรณีผูเ้อำประกนัภยัเขำ้ท ำกำรรักษำในโรงพยำบำล และออกมำแลว้มีกำรเขำ้ไปรับกำรรักษำใหม่ดว้ยสำเหตุ หรือ

 โรค หรือภำวะแทรกซอ้นจำกโรคเดียวกนั ในช่วง 3 เดือน หรือ 90 วนั ถือวำ่เป็นกำรรักษำโรคระบบและภำวะ

 สืบเน่ืองเดียวกนั ค่ำพยำบำลต่อเน่ืองจำกคร้ังท่ีแลว้ 

4. บริษทัฯ จะเป็นผูอ้นุมติัใหใ้ชสิ้ทธิผลประโยชนค์่ำรักษำพยำบำลตำมผลประโยชนใ์นกรมธรรมเ์ม่ือไดรั้บพิจำรณำ

 เอกสำรจำกทำงโรงพยำบำล โดยทำงโทรสำร 

5. กำรใชสิ้ทธิแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) ตอ้งเป็นกำรบำดเจบ็หรือเจบ็ป่วยท่ีแพทย ์ วนิิจฉยั และลงควำมเห็นวำ่มีควำม

 จ ำเป็นตอังรับไวรั้กษำเป็นผูป่้วยใน หรือ หตัถกำรท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำเพ่ิมเติมกำรประกนัสุขภำพ 

6. สำมำรถใชสิ้ทธิรักษำเฉพำะโรงพยำบำลคู่สญัญำของบริษทัฯ เท่ำนั้น 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรใชแ้ฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) ในกรณีตอ่ไปน้ี 

- กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคร้ำยแรงหรือโรคเร้ือรัง และอำยกุรมธรรมย์งัไม่ถึง 2 ปี 

- กรณี เจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเป็นมำก่อนท ำประกนั หรือ เป็นขอ้ยกเวน้ควำมคุม้ครอง ตำมท่ีระบุไว ้ ใน กรมธรรมห์รือ

 สญัญำเพ่ิมเติม กำรประกนัสุขภำพ ซ่ึงแนบอยูก่บักรมธรรมป์ระกนัชีวติ แต่ละฉบบั 

- กรณีกำรเขำ้พกัรักษำในโรงพยำบำลอยูใ่นช่วงระยะเวลำผอ่นผนั ช ำระเบ้ียประกนั 

- กรณี เขำ้รักษำในโรงพยำบำลเพ่ือกำรตรวจสุขภำพ กำรพกัฟ้ืน หรือกำรท ำกำยภำพบ ำบดั  ขอ้มูลไม่ชดัเจนและ

 บริษทัฯ ไม่สำมำรถส่ือสำรทำงโทรสำรกบัทำงโรงพยำบำลเพ่ือขอประวติักำรรักษำเพ่ิมเติมได ้

- กรณีจ ำเป็นตอ้งรวบรวมเอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนหรือปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ เฉพำะดำ้นเพื่อพิจำรณำดว้ยควำมถูกตอ้ง และ

 เป็นธรรม 

- กรณีท่ีผูเ้อำประกนัเขำ้รักษำพยำบำลโดยวธีิกำรส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลใหโ้รงพยำบำลไปก่อน สำมำรถน ำ

 ใบเสร็จและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งมำใชสิ้ทธิเบิกกบับริษทัฯ ไดต้ำมปกติ 

ขั้นตอนการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) 
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เม่ือตอ้งกำรใชบ้ริกำรแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) ผูเ้อำประกนัตอ้งแจง้ควำมประสงคก์บัโรงพยำบำลคูส่ญัญำกบั บริษทัฯ 

1. ผูเ้อำประกนัภยัแสดงบตัรประชำชนหรือบตัรอ่ืนท่ีมีรูปถ่ำยแนบและออกโดยหน่วยงำนรำชกำรต่อเจำ้หนำ้ท่ี

 โรงพยำบำล 

2. แพทยว์นิิจฉยั และลงควำมเห็นวำ่จ ำเป็นตอ้งรักษำตวัเป็นผูป่้วยใน หรือหตัถกำรท่ีไดก้ ำหนด 

3. โรงพยำบำลด ำเนินกำร Fax  สอบถำมสิทธิกบับริษทัฯ 

4. โรงพยำบำลส่งขอ้มูลกำรรักษำและค่ำใชจ่้ำยพร้อมรำยละเอียดทั้งหมดผำ่นระบบโทรสำรมำยงับริษทัฯ เม่ือแพทย์

 อนุญำตใหก้ลบับำ้น 

5. บริษทัฯ จะด ำเนินกำรพิจำรณำตำมเอกสำรท่ีไดรั้บจำกโรงพยำบำล และ แจง้ผลกำรพิจำรณำกลบัไปโดยเร็ว (ตำม

 ขอ้ตกลงกบัโรงพยำบำลคู่สญัญำภำยในเวลำประมำณไม่เกิน 2 ชัว่โมง หลงัจำกบริษทัฯ ไดรั้บเอกสำรสินไหม

 ครบถว้นสมบูรณ์) 

6. กรณีบริษทัฯ อนุมติัใหใ้ชสิ้ทธิ และ มีค่ำใชจ่้ำยท่ีเกินวงเงินควำมคุม้ครอง หรือ ค่ำรักษำในส่วนท่ีเป็น ขอ้ยกเวน้ ไม่

 เขำ้เง่ือนไขควำมคุม้ครอง ผูเ้อำประกนัภยัจะเป็นผูช้  ำระ ในส่วนเกินนั้นใหก้บัโรงพยำบำล 

7. กรณีผูเ้อำประกนัภยัมีสญัญำเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ค่ำชดเชยรำยวนั (HB) หรือ สญัญำเพ่ิมเติมอุบติัเหตุ อบ.2 (AI) หรือ

 สญัญำเพ่ิมเติมโรคร้ำยแรง (DDS, DDX, CI) บริษทัฯ จะพิจำรณำเร่ืองเรียกร้องดงักล่ำว และส่งค่ำสินไหมชดเชย

 ใหก้บัผูเ้อำประกนัภยั โดยตรง ตำมท่ีอยูใ่หไ้วก้บับริษทัฯ หรือจดัส่งไปยงัสำขำ/ส ำนกังำนตวัแทน ท่ีใหบ้ริกำร (เวน้

 แต่กรณีท่ีตอ้งขอเอกสำรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ) 

1.5.2  วธีิการตดิต่อบริษัท  และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กรณีมข้ีอพพิาท หรือเร่ืองร้องเรียน 

ช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

บริษทัจดัใหมี้ช่องทำงติดต่อ ส ำหรับลูกคำ้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำร และผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติของบริษทั โดยสำมำรถร้องเรียนได ้ 6   ช่องทำง  ดงัน้ี 

1. ร้องเรียนดว้ยตนเองไดโ้ดยตรงท่ีส ำนกังำนใหญ่ หรือสำขำของบริษทัฯ 

2. ส่งจดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียนทำงไปรษณียม์ำยงั “ฝ่ำยลูกคำ้สมัพนัธ์” หรือ “หน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียน”            

บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 849 อำคำรวรวฒัน์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

3. ร้องเรียนผำ่นระบบออนไลน์ ไดท่ี้หนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.philliplife.com 
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4. ทำงโทรศพัทห์มำยเลข 02-022-5666 

5. ทำง E-mail   :  complaint@philliplife.com 

6. ทำง Line      :  @Phillipcare  

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน  

 บริษทัฯ  จดัตั้งหน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลำกรท่ีมีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญใน

ประกนัชีวติ  และประกนัชีวติควบกำรลงทุน (Unit-linked) เป็นอยำ่งดี โดยมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ด ำเนินกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน ตำมกระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 

2. รับเร่ืองร้องเรียน และบนัทึกรับเร่ืองร้องเรียนเขำ้ระบบฐำนขอ้มูลเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบหลกัฐำน ขอ้มูล และขอ้เทจ็จริง

ต่ำงๆ       

3. พิจำรณำเร่ืองร้องเรียนใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ือง หรือวนัท่ีไดรั้บเอกสำรครบถว้น 

4. กรณีบริษทัฯ  ตกลงชดใชเ้งินตำมสญัญำประกนัชีวติ  ใหด้ ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

5. กรณียนืยนัผลกำรพิจำรณำเดิม ใหแ้จง้ผลใหผู้ร้้องเรียนรับทรำบเป็นหนงัสือ โดยระบุเหตุแห่งปฏิเสธ พร้อมขอ้กฎหมำย 

หรือเง่ือนไขตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือช้ีแจงเหตท่ีุไม่อำจชดใชเ้งินตำมจ ำนวนท่ีเรียกร้องได ้ใหแ้ก่ผูร้้องเรียนรับทรำบ  

6. จดัเก็บขอ้มูลกำรด ำเนินกำรและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรำยงำนต่อส ำนกังำน คปภ. เม่ือมีกำรร้องขอ 

7. จดัใหมี้คู่มือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเป็นปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ  เพื่อใหส้ ำนกังำน คปภ. ตรวจสอบเม่ือมีกำรร้องขอ  

2. กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทรวมถึงรายละเอยีดในการ

ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

 

 
กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
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  บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรจดัโครงสร้ำงและกลไก

กำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รท่ีเช่ือมโยงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูถื้อหุน้ โดยมี

วตัถุประสงคท่ี์ส ำคญัในกำรสร้ำงประโยชน์ท่ีเหมำะสมแก่ผูถื้อหุน้และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม  

  คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ยึดมัน่ในหลกักำรส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 6 ประกำร 

ดงัน้ี 

1. Accountability ควำมรับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง 

สำมำรถช้ีแจงและอธิบำยกำรตดัสินใจนั้นได ้

2. Responsibility ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยขีดควำมสำมำรถและ

ประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ 

3. Equitable Treatment กำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั มีควำมเป็นธรรม

และมีค ำอธิบำยได ้

4. Transparency ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้ และมี

กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5. Vision to Create Long-term Value กำรมีวสิยัทศัน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รในระยะยำว 

6. Ethics กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 โครงสร้ำงองคก์ร 

 คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

 คณะกรรมกำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 คณะกรรมกำรลงทุน 

 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบริษทั 

 นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 

 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 นโยบำยกำรควบคุมภำยใน 
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       บริษทัฯ ตระหนกัในควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบติัตำมประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบัและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเง่ือนไขในกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรตรวจสอบและกำร

ควบคุมภำยในของบริษทัประกนัชีวติ พ.ศ. 2557  จึงเห็นสมควรก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยใน เพ่ือใหผู้บ้ริหำรและ

พนกังำนทุกระดบั ของบริษทัฯ ยดึถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

(1) ใหมี้กำรควบคุมภำยในส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเงินและกิจกรรมหลกัประกอบดว้ยกิจกรรมอยำ่งนอ้ย 

 ดงัต่อไปน้ี 

- กำรพฒันำผลิตภณัฑ ์

- กำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยั 

- กำรพิจำรณำรับประกนัภยั 

- กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

- กำรประกนัภยัต่อ 

- กำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

- กำรรับเงิน และกำรจ่ำยเงิน 

(2) ควบคุมใหร้ะบบกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงิน ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ระบบกำรบนัทึกบญัชี รำยงำนทำงกำรเงิน 

 และรำยงำนอ่ืนๆ มีควำมถูกตอ้งแม่นย  ำ เพียงพอ และเป็นปัจจุบนั 

(3) ใหมี้ระบบกำรควบคุมกำรใชใ้บเสร็จรับเงินและกำรกระทบยอดระหวำ่งเงินในบญัชีกบัยอดใบรับเงินชัว่ครำว หรือ

 ใบเสร็จรับเงิน 

(4) ใหมี้ระบบกำรควบคุมบญัชีพกั หรือบญัชีอ่ืนซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนัและระบบติดตำมหน้ีรวมถึงกำรจดัอำยหุน้ีผดินดั 

(5) ใหมี้ระบบติดตำมเช็คท่ียงัไม่ข้ึนเงิน เพ่ือใหส้ำมำรถติดตำมจ ำนวนเงินและระยะเวลำท่ีรอกำรข้ึนเงิน 

กระบวนการควบคุมภายใน 
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(6) ใหมี้กำรเช่ือมโยงกนัระหวำ่งกำรควบคุมภำยในกบัระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพครอบคลุมควำม

 เส่ียงท่ีส ำคญั และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือสนบัสนุนกำรก ำหนดนโยบำยและกำรตดัสินใจทำง

 ธุรกิจท่ีส ำคญั 

(7) ใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 

(8) ใหมี้กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนของแตล่ะหน่วยงำน ออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

(9) ใหแ้ต่ละหน่วยงำน จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนส ำหรับกระบวนกำรท ำงำนของบริษทั พร้อมทั้งก ำหนดอ ำนำจ หนำ้ท่ี 

 ควำมรับผิดชอบ เป้ำหมำย และวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

(10) ใหมี้ระบบกำรตรวจสอบ และติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

 และกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยอยำ่งเคร่งครัด 

(11) ใหมี้กำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในและทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในหน่วยงำน

 ต่ำงๆ เป็นระยะๆ อยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง และรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมต่อ

 คณะกรรมกำรบริษทั 

(12) ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรควบคุมภำยในจนเกิด

 วฒันธรรมกำรควบคุมภำยในท่ีดี 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
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2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท   
 

คณะกรรมการบริษัท  

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง  

1.  นำยฮวั มิน ลิม ประธำนกรรมกำร 

2.  นำยเมง เฮง ตนั กรรมกำร 

3.  นำยสตีเวน คิน-ไว โล กรรมกำร 

4.  นำยสุจินต ์พงษศ์กัด์ิ กรรมกำร 

5.  นำยติยะชยั กัว๊ะ เอินน์ ชอง กรรมกำร 

6.  นำยเชียน โฮ ฟ ู กรรมกำรบริหำร  

7.  นำยปรัชญำ กลุวณิชพิสิฐ กรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

8.  นำยนพพล เบ้ียวไข่มุข  กรรมกำรบริหำร 

9.  นำงสำวกนัยำ น ำศิริกลุ กรรมกำรบริหำร 

10.  นำยหยง กวน โคะ กรรมกำรอิสระ 

11. นำยพิทยำกร เนำถำวร กรรมกำรอิสระ 

12. นำยอนุชำ จินตกำนนท ์ กรรมกำรอิสระ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

1.  ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์ในภำพรวมของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำอนุมติันโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั ก ำกบัดูแลใหมี้กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และยดึ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

2.  พิจำรณำอนุมติันโยบำย กระบวนกำร และกำรควบคุมทำงดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษทั ซ่ึงอยำ่งนอ้ย
ตอ้งครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ กำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์ กำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยั 
กำรพิจำรณำรับประกนัภยั กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน กำรประกนัภยัต่อ กำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอ่ืนให้
เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

3.  พิจำรณำอนุมติักรอบนโยบำยกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอ่ืน ติดตำมควบคุมดูแลให้กำรลงทุนและกำรประกอบ
ธุรกิจอ่ืนของบริษทัมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ลกัษณะของธุรกิจและภำระผูกพนัท่ีมีอยู ่โดยค ำนึงถึง
ควำมมัน่คง สถำนะทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

4. ก ำกบัดูแล ติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและฝ่ำยจดักำรด ำเนิน
กิจกำรตำมกฎหมำยและนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

5.  ด ำเนินกำรใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ 

6.  พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือช่วยดูแลระบบบริหำรให้เป็นไปตำม นโยบำยท่ี
ก ำหนดไว้ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงองค์ประกอบและกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีไดแ้ต่งตั้ง 

7.  จดัใหมี้บทบญัญติัแห่งจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนเพ่ือยดึถือเป็น
แนวปฏิบติัภำยในของบริษทั 

 

คณะกรรมการบริหาร  

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง  

1.  นำยปรัชญำ กลุวณิชพิสิฐ - กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2.  นำยเชียน โฮ ฟ ู– กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร 

3.  นำยนพพล เบ้ียวไข่มุข - กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบริหำร 

4.  นำงสำวกนัยำ น ำศิริกลุ - กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

1. ใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรตดัสินใจในประเด็นท่ีส ำคญัต่อกลยทุธ์ขององคก์รและทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน งบประมำณ กำรจดัสรรทรัพยำกร รวมทั้งสร้ำงระบบกำรท ำงำนของบริษทัฯ ให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 

2. ติดตำม ก ำกบั และควบคุมกำรปฏิบติังำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยของแผนงำนท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และมีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เป็นประจ ำ 
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3. พิจำรณำกลัน่กรองกำรใชจ่้ำยเงินเพ่ือด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในส่วนท่ีเกินกวำ่อ ำนำจ หรือเกินกวำ่วงเงินอนุมติัของประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

4. พิจำรณำกลัน่กรองกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทัฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ส ำเร็จลุล่วงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5. มอบหมำยเพื่อให้บุคคลหน่ึง หรือหลำยบุคคลมีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ แทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมท่ีคณะ
กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนั้น ๆ ได ้

6. ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

 

คณะผูบ้ริหาร  
ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 

1. นำยปรัชญำ กลุวณิชพิสิฐ กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  สำยงำนตวัแทนและงำนขำย 
 สำยงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 สำยงำนบญัชีกำรเงินและลงทุน 
 ฝ่ำยสถิติตวัแทน 
 ฝ่ำยรำยไดต้วัแทน 
 ฝ่ำยควบคุมคุณภำพตวัแทน 
 ฝ่ำยกฎหมำย 
 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
 ฝ่ำยธุรกำร 
 ฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ 
 ฝ่ำยพฒันำระบบคอมพิวเตอร์ 
 ฝ่ำยเน็ตเวอร์คและสนบัสนุน

คอมพิวเตอร์ 
 ส ำนกับริหำร 

2. นำยเชียน โฮ ฟ ู กรรมกำรบริหำร  สำยงำนปฏิบติักำร 
 สำยงำนกำรตลำด 
 สำยงำนคณิตศำสตร์ประกนัภยัและ
ประกนัภยัต่อ 

 ส ำนกับริหำร 
3. นำยนพพล เบ้ียวไข่มุข กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

- สำยงำนปฏิบติักำร 
 ฝ่ำยพิจำรณำรับประกนั 
 ฝ่ำยบริกำรผูถื้อกรมธรรม ์
 ฝ่ำยสินไหมทดแทน 
 ศูนยล์ูกคำ้สมัพนัธ์ 
 ฝ่ำยบริหำรงำนสำขำ 
 พนกังำนสำขำ 

5. นำยชวลิต ทองรมย ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส 
- สำยงำนตวัแทนและงำนขำย 

 ฝ่ำยฝึกอบรมตวัแทน 
 ฝ่ำยประสำนงำนขำย   
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 ฝ่ำยส่งเสริมกำรขำย 
 ฝ่ำยบริหำรอำคำร 
 ฝ่ำยธุรกิจตะกำฟลุ 
 ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
 ตวัแทนและผูบ้ริหำรงำนขำย 

6. นำยปรีชำ ไพบูลยว์ฒิุโชค ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส 
- สำยงำนกำรตลำด 

 ฝ่ำยกำรตลำดดิจิตอล  
 ฝ่ำยกำรตลำดขำยตรง  
 ฝ่ำยกำรตลำดองคก์ร 
 ฝ่ำยประกนักลุ่ม 

7. นำงสำวกนัยำ น ำศิริกลุ กรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
- สำยงำนบญัชีกำรเงินและลงทุน 

 ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 ฝ่ำยลงทุน 
 ฝ่ำยสินเช่ือ 

 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งในบริษัทฯ 

1. นำยพิทยำกร เนำถำวร  – ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยหยง กวน โคะ     – กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 

3. นำยสุจินต ์พงษศ์กัด์ิ   – กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร 

4. นำยอนุชำ จินตกำนนท ์ – กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 

นำงพจนำรถ พงษเ์รือง – เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

1. สอบทำนให้บริษทัฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เช่ือถือได้ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัโดย
ครบถว้นและเป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

2.  สอบทำนและประเมินผลใหบ้ริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงท่ีเหมำะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตำมกรอบท่ีไดรั้บควำมยอมรับเป็นมำตรฐำนสำกล รวมถึงก ำหนดอ ำนำจ
หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกนัชีวิต ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนและกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย อยำ่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ัง 
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5. ให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำรเพ่ือกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร ใน
กรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัวำ่ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกนัชีวติ หรือกฏหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6. แสดงควำมเห็นประกอบรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย 
 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งในบริษัทฯ 

1. นำยเชียน โฮ ฟ ู– ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง กรรมกำรบริหำร 

2. นำยปรัชญำ  กลุวณิชพิสิฐ – กรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

3. นำยนพพล  เบ้ียวไข่มุข – กรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

4. นำงสำวกนัยำ  น ำศิริกลุ – กรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 – บญัชีกำรเงินและลงทุน 

5. นำยชี เมง เชียะ – กรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ผช.กจก. – บริหำรงำนตวัแทน 

6. นำงสุภดี  เพ่ิมพลู – กรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ผช.กจก. – คณิตศำสตร์ประกนัภยัฯ 

7. นำงสำวธนัวดี  ศรีวไิลฤทธ์ิ – กรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ผช.กจก. – คณิตศำสตร์ประกนัภยัฯ 

8. นำยสมพงษ ์นำมเจริญชยัสุข – กรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ผช.กจก.  – เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

นำงสำววรินทร์พร ไมตรีจิรโชติ– เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรจดักำร 

    ควำมเส่ียง 
ผช.ผอ.ฝ่ำย – บริหำรควำมเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมติั โดยครอบคลุมควำม
เส่ียงท่ีส ำคญั 

2. ประเมินควำมเพียงพอของกลยทุธ์กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงรวมถึงประสิทธิผลของกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของ
บริษทัฯ 

3. จดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยทุกไตรมำสเพ่ือติดตำมสถำนะควำมเส่ียง รวมถึงรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง และส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักรอบและนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงและกลยทุธ์
ท่ีก ำหนด ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบ  

4. ก ำหนดวตัถุประสงค ์อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ของคณะท ำงำนบริหำรจดักำรควำมเส่ียง และฝ่ำยบริหำรควำม
เส่ียง 



22 
 

5.  ก ำกบัดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียง และจดัเตรียมแผนบรรเทำควำมเส่ียงเพ่ือรับมือกบั
ควำมเส่ียงกรณีฉุกเฉิน 

6.  ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย   
 

คณะกรรมการลงทุน 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งในบริษัทฯ 

1. นำยเมง เฮง ตนั – ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน กรรมกำร 

2. นำยเชียน โฮ ฟ ู– กรรมกำรลงทุน กรรมกำรบริหำร  

3. นำยนพพล เบ้ียวไข่มุข – กรรมกำรลงทุน กรรมกำรบริหำร และ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

4.นำงสำวกนัยำ  น ำศิริกลุ  - กรรมกำรลงทุน กรรมกำรบริหำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

5.นำยชี เมง เชียะ - กรรมกำรลงทุน ผช.กจก. – คณิตศำสตร์ประกนัภยัฯ 

นำยเดโชพฒัน์ เจริญเกียรติบวร – เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน ผูจ้ดักำรส่วนอำวโุส - ฝ่ำยลงทุน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

1. จดัท ำกรอบนโยบำยกำรลงทุน เพื่อขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

2. พิจำรณำอนุมติัแผนกำรลงทุนของบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
รวม 

3. ก ำกบัดูแลกำรลงทุนของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงรวม ระเบียบวิธี
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรลงทุน และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียงรวม และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำร
ตำมปกติของบริษทัฯ 

5. ก ำกบัดูแลในเร่ืองธรรมำภิบำลของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวกบัธุรกรรมกำรลงทุน และกำรประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ 

6. ก ำกบัดูแล ระบบงำน บุคลำกร และขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบกำรลงทุนของบริษทัฯ ใหมี้ควำมเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 

7. บริหำรเงินลงทุนตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

8. รำยงำนผลกำรลงทุน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกอบธุรกิจอ่ืน ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯรับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

9. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย 
 

คณะกรรมการฟิลลปิชะรีอะฮ์ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง  

1. ดร.อณสั  อมำตยกลุ ประธำนคณะกรรมกำรฟิลลิปชะรีอะฮ ์
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2. นำยแวดือรำแม  มะมิงจิ กรรมกำรฟิลลิปชะรีอะฮ ์

3. นำยเจริญ  โตะ๊มำงี กรรมกำรฟิลลิปชะรีอะฮ ์

4. นำยอบี  ยะลำ กรรมกำรฟิลลิปชะรีอะฮ ์

5. ดร.ชชัวำลย ์ นิยมวทิยำนนท ์ ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรฟิลลิปชะรีอะฮ ์

6. นำยอบัดุลรอชีด  เจะมะ ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรฟิลลิปชะรีอะฮ ์

7. นำยเสนีย ์ อยูเ่ป็นสุข ท่ีปรึกษำและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฟิลลิปชะรีอะฮ ์

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำ และพิจำรณำรับรอง ตลอดจนพิจำรณำกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ตะกำฟลุของบริษทัฯ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจตะกำฟุลของบริษทัฯ ทั้งดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์กำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจ รวมทั้งกำรลงทุน 
กำรปฏิบติักำร และกำรบริหำรจดักำรต่ำง ๆ เป็นไปอยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง ตำมหลกัศำสนำอิสลำมทุกประกำร 

  

2.4.4 คณะกรรมกำรสรรหำ (ถำ้มี) 
2.4.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (ถำ้มี) 
2.4.6 คณะกรรมกำรอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร  
 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร  

 

 บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) มีเจตนำรมณ์ท่ีจะบริหำรจดักำรองคก์รดว้ยควำมโปร่งใส มีควำมชดัเจน

ตรวจสอบได ้ ด ำเนินธุรกิจประกนัชีวติใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ตวัแทน ลูกคำ้ และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ มีควำมเช่ือมัน่และมัน่ใจในกำรบริหำรองคก์ร 

โดยก ำหนดใหก้ำรสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีศกัยภำพ ประสบกำรณ์ และมีพฤติกรรมท่ีเหมำะสมเป็นตวัอยำ่ง

ท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของสงัคมมำเป็นกรรมกำรบริษทั กรรมกำรอิสระ และผูบ้ริหำรองคก์ร จดัใหมี้หน่วยตรวจสอบในดำ้น

ต่ำง ๆ ใหบ้ริษทัฯ สำมำรถมัน่ใจไดว้ำ่กรรมกำรและผูบ้ริหำรไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของบริษทัฯ เป็นท่ีเช่ือถือ

และไวว้ำงใจของพนกังำน ตวัแทน ลูกคำ้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วน ยดึหลกักำรท ำงำนภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำลและจริยธรรม

ทำงธุรกิจ        

กรรมการ 

กรรมกำรบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม โดยตอ้งไม่มลีกัษณะต้องห้าม ดงัต่อไปน้ี 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอสิระ และผู้บริหาร 
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1. เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกไม่วำ่ศำลจะมีค ำพิพำกษำใหร้อกำรลงโทษหรือไม่ ทั้งน้ีเฉพำะควำมผิดเก่ียวกบั

 ทรัพย ์

2. อยูร่ะหวำ่งถูกกล่ำวโทษหรือด ำเนินคดีโดยส ำนกังำน คปภ. หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลหรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำม

 กฎหมำยไม่วำ่ในประเทศหรือต่ำงประเทศ ทั้งน้ี เฉพำะควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

3. เป็นผูท่ี้ศำลมีค ำสัง่ใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือกฎหมำยอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

4. เป็นบุคคลท่ีถูกก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

5. เป็นผูท่ี้หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลหรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยไม่วำ่ในประเทศ หรือต่ำงประเทศ พิจำรณำวำ่มี

 ลกัษณะตอ้งหำ้มในกำรเป็นกรรมกำร ผูจ้ดักำรหรือบุคคลผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัหรือภำยใต้

 อ ำนำจของหน่วยงำนนั้นๆ ทั้งน้ี เฉพำะควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

6. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผดิต่อหนำ้ท่ีหรือกำรใหบ้ริกำรดว้ยควำมไม่ซ่ือสตัยสุ์จริตและ

 เป็นธรรม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน 

7. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมหรือกำรเอำเปรียบผูเ้อำประกนัภยั ผูรั้บ

 ประโยชน์ ผูถื้อหุน้ หรือประชำชน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน 

8. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมในกำรเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสำรอนัเป็นเทจ็ท่ีอำจท ำใหส้ ำคญั

 ผิด หรือโดยปกปิดขอ้ควำมจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสำระส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูเ้อำ

 ประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ ถือหุน้ หรือประชำชน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของ

 บุคคลอ่ืน 

9. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรละเลยกำรตรวจสอบดูแลตำมสมควร เพ่ือป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคล

 หรือกิจกำรท่ีตนมีอ ำนำจในกำรจดักำรหรือผูป้ฏิบติังำนซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรตรวจสอบดูแล กระท ำกำรใดหรืองดเวน้

 กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกนัภยั หรือประกำศท่ีออกโดยอ ำนำจแห่ง

 กฎหมำยดงักล่ำวอนัอำจก่อใหเ้กิดควำมไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจประกนัภยั หรือควำมเสียหำยต่อช่ือเสียงฐำนะกำรด ำเนิน

 ธุรกิจผูเ้อำประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ ผูถื้อหุน้ หรือประชำชน 

10.  มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรขำดจรรยำบรรณหรือมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

 ธุรกิจประกนัภยั หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน  

11. มีประวติัเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองคก์ำรหรือหน่วยงำนของรัฐฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
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12. เป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติ หรือนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

 

กรรมการอสิระ 

 กรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรจำกภำยนอก หมำยถึง กรรมกำรท่ีมิไดเ้ป็นกรรมกำรบริหำร และตอ้งไม่มีธุรกิจหรือมี

ส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือมีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจสำมำรถใชดุ้ลยพินิจ

อยำ่งอิสระ กำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระควรมีก ำหนดระยะเวลำท่ีแน่นอน กรรมกำรอิสระควรผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรกำร

อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักรรมกำร และอยำ่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยเร่ือง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในของบริษทัประกนัชีวติ 

ผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหำร หมำยถึง  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริหำรใหด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำร  มีหนำ้ท่ี

รับผิดชอบกำรบริหำรจดักำรตำมโครงสร้ำงของบริษทัฯ อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัฯ  ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในดำ้นกำรบริหำรองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมเป้ำหมำย มีคุณสมบติัตำมโครงสร้ำงใน

ต ำแหน่งงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัก ำหนดไว ้ และมีหนำ้ท่ีบริหำรจดักำร

องคก์รตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้

ใหป้ระสบควำมส ำเร็จ 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

 

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

        นโยบำยค่ำตอบแทนก ำหนดข้ึนเพ่ือใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนทั้งองคก์รทุกต ำแหน่งงำน เป็นไปอยำ่ง

เหมำะสมกบับทบำทหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำน ตั้งอยูบ่นหลกักำรของควำมเป็นธรรม มีควำมชดัเจน 

สำมำรถแข่งขนัในธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัไดอ้ยำ่งเหมำะสม ดึงดูดใหบุ้คลำกรท่ีมีศกัยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เขำ้

มำร่วมงำนกบับริษทัฯ และสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีมีผลกำรปฏิบติังำนดี  มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ไดรั้บควำมพึงพอใจ

และมีควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งหนำ้ท่ี ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีกำรเจริญเติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยนื 

โครงสร้างค่าตอบแทน 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
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        บริษทัก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนข้ึนโดยเช่ือมโยงกบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำนและควำมรับผดิชอบ ซ่ึงจะแตกต่ำง

กนัไปตำมลกัษณะของงำน บริษทัพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัขอ้มูลค่ำตอบแทนในตลำดแรงงำนท่ีมีลกัษณะธุรกิจ

ใกลเ้คียงกนั บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถ และพิจำรณำกำรปรับค่ำจำ้งเป็นรำยปี มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน

เช่ือมโยงกบักำรปรับค่ำจำ้งและโบนสัประจ ำปี  บริษทัจะจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนเขำ้งำนใหม่ตำมระดบัชั้นของต ำแหน่งงำน

และตำมลกัษณะงำน และปรับค่ำตอบแทนประจ ำปี โดยกำรพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบติังำนในแต่ละปี           

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   

    และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM)  

     3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

           

 

 บริษทัฯ ไดใ้ชแ้นวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้งตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เร่ือง หลกัเกณฑ ์ วธีิกำร และเง่ือนไขในกำรก ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำในกำร

บริหำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัประกนัชีวติ พ.ศ. 2560  ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ซ่ึงกำร

บริหำรควำมเส่ียงเป็นกระบวนกำรส ำคญัท่ีจ ำเป็นอยำ่งยิง่ ในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจใหค้วำมมัน่คง บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้ำหมำยขององคก์ร มีระบบกำรจดักำรและกำรควบคุมท่ีดี เสริมสร้ำงควำมเช่ือมัน่และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย หน่วยงำนกำรก ำกบัดูแล พนกังำน บริษทัฯ จึงตระหนกัในควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรปฏิบติั

ตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัดงักล่ำว  

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและไดรั้บกำรอนุมติัจำก

คณะกรรมกำรบริษทั  มีกำรส่ือสำรสำระส ำคญัของนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหผู้บ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของ

บริษทัตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร และใหน้ ำไปปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 

 

     3.2   การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 

                                      

 

การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM) 
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กระบวนกำรกำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรอยู ่มีดงัน้ีคือ 

1. มีกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีทั้งภำครัฐและเอกชน โดยพิจำรณำผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในแต่ละช่วงเวลำเพื่อให้

 สอดคลอ้งกบัหน้ีสิน (จ ำนวนเงิน ดอกเบ้ียรับ)  ท่ีจะตอ้งจ่ำยคืนผูเ้อำประกนัภยั 

2. มีกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีล่วงหนำ้ในแต่ละช่วงเวลำ และมีกำรค ำนวณ    

 ประมำณกำรหน้ีสินตำมกรมธรรมล่์วงหนำ้ เพ่ือพิจำรณำควำมสอดคลอ้งระหวำ่งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

3. พิจำรณำลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภำพคล่องสูง เช่น กองทุนรวมตลำดเงินท่ีมีกำรลงทุนในพนัธบตัรรัฐบำล  หรือ 

 ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำเพื่อท่ีจะสำมำรถขำยและไดรั้บเงินเพ่ือน ำมำช ำระหน้ีสินใหท้นัตำมก ำหนดเวลำ 

  

4.  ความเส่ียงจากการรับประกนัภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และการกระจุกตัว

ของภัย 
  

 

 

 บริษทัฯ มีกำรจดัท ำแนวทำงในกำรพิจำรณำรับประกนัภยัท่ีเป็นมำตรฐำนตำมแบบประกนั อำย ุ และเพศไวส้ ำหรับ

กำรคดัเลือกภยัจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรท ำประกนัชีวติ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ไดแ้ก่ อตัรำมรณะ ควำมคงอยูข่อง

กรมธรรม ์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีกำรประเมินควำมเพียงพอของส ำรองประกนัภยัและเงินกองทุนตำมระดบัควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่น

เกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด  เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัฯ จะสำมำรถรองรับควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคตได ้ และบริษทัฯ 

ก ำหนดใหมี้กำรท ำสญัญำประกนัภยัต่อเพ่ือกระจำยควำมเส่ียงภยัส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูรั้บประกนัภยัตอ่ส ำหรับควำมเสียหำย

ขนำดใหญ่หรือเหตุกำรณ์ภยัพิบติัต่ำง ๆ  

 นอกจำกน้ีบริษทัฯไดท้ ำกำรทดสอบควำมอ่อนไหวต่อหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัอยำ่งสม ่ำเสมอซ่ึงกำรทดสอบ

ควำมอ่อนไหวต่อหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัน้ีเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยวเิครำะห์ผลกระทบอนัเน่ืองมำจำกควำมผนัผวนของ

ขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัทั้งก่อนและหลงักำรรับประกนัภยัต่อ โดยควำมเส่ียงอำจเกิดจำก

ควำมถ่ีและควำมรุนแรงท่ีเกิดควำมเสียหำย หรือ ค่ำใชจ่้ำยท่ีใชใ้นกำรจดักำรสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้ 

4.1  กระจุกตวัของความเส่ียงจากการรับประกนัภัย 

ความเส่ียงจากการรับประกันภัย 
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  บริษทัฯ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรกระจุกตวั โดยกำรขำยผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติท่ีหลำกหลำย และเพื่อกระจำย

ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ เหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบจำกกำรกระจุกตวัของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯมีดงัน้ี 

1. กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กำรลดลงของอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกอยำ่งมีสำระส ำคญัอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ

 ผลิตภณัฑแ์บบสะสมทรัพย ์และแบบตลอดชีพของบริษทัฯ 

2. กำรเปล่ียนแปลงอตัรำมรณะของประชำกร ซ่ึงประชำกรมีแนวโนม้อำยเุฉล่ียท่ียนืยำวข้ึน อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ

 ผลิตภณัฑแ์บบบ ำนำญของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 

5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย    
 

มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

 

(ก) ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

  ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว คือ จ ำนวนส ำรองสะสมตั้งแต่เร่ิมท ำประกนัถึงวนัส้ินรอบ

ระยะเวลำรำยงำนส ำหรับกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่ ซ่ึงกำรค ำนวณเงินส ำรองประกนัชีวติน้ีเป็นไปตำมวธีิของคณิตศำสตร์

ประกนัภยัตำมประกำศของ คปภ. เร่ือง ก ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์ วธีิกำรและเง่ือนไขในกำร

ค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวติ พ.ศ. 2558 โดยก ำหนดใหส้ ำรองประกนัภยัตำมสญัญำประกนัภยัระยะยำวค ำนวณ

โดยอำ้งอิงตำมวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation or GPV) ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว้

ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ

บริษทัประกนัชีวติ พ.ศ. 2554 ขอ้สมมติหลกัท่ีใชเ้ก่ียวขอ้งกบัอตัรำกำรขำดอำยหุรือเวนคืนกรมธรรม ์ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำร

ขำยและบริหำรงำน อตัรำมรณะและอตัรำกำรเจ็บป่วย อตัรำคิดลด และอตัรำเงินปันผลท่ีไม่รับรองกำรจ่ำยในอนำคตเป็นตน้ 

(ข) ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน ประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย และส ำรองค่ำสินไหมทดแทน ค่ำสินไหม

ทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บกำรแจง้ค ำเรียกร้อง

ค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำร

สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนค ำนวณโดยวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั และเป็นประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำ

สินไหมทดแทนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัในอนำคตส ำหรับควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบ

ระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนแลว้ และยงัไม่ไดรั้บรำยงำน และรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำร

จดักำรค่ำสินไหมทดแทน หำกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีค ำนวณไดมี้จ ำนวนสูงกวำ่ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ใน

บญัชี บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนตำ่งดงักล่ำวเป็นส ำรองควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้กำรรำยงำนใหบ้ริษทัฯ ทรำบ 

(Incurred but not reported หรือ IBNR) 

(ค) ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จะเปรียบเทียบมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบัส ำรองเบ้ีย

ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ หำกมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวำ่ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น

รำยได ้บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบกำรเงิน 

- ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้ 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดค้  ำนวณจำกเบ้ียประกนัรับโดยวธีิเฉล่ียรำยวนัตำมระยะเวลำคุม้ครองของแต่ละ

กรมธรรม ์

- ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดคือจ ำนวนส ำรองเพ่ือชดใชค้่ำสินไหมทดแทนท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยั

ท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่ ซ่ึงค ำนวณโดยวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั บริษทัฯใชก้ำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหม

ทดแทนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีต 

(ง)  ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัยค้ำงจ่ำย 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำยบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขำ้เง่ือนไขในกรมธรรม ์
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หน่วย : ลำ้นบำท     

 
หมายเหต ุ  

-  รำคำบญัชี หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้

 นกัลงทุนผูว้เิครำะห์ทำงกำรเงินเขำ้ใจถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัท่ีเป็นท่ียอมรับ

 ตำมหลกักำรทำงบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวจะตอ้งผำ่นกำรรับรองจำกผูส้อบบญัชีอนุญำตแลว้  

- รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั ท่ีประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริม

 กำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพ่ือวตัถุประสงค์

 หลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย

 ผลประโยชน์ตำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยัซ่ึงจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศำสตร์

 ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลกักำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บกำรยอมรับ 

 สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบกำรณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออำจ

 อำ้งอิงจำกประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรมและปรับใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกนัภยัของ

 บริษทันั้น นอกจำกน้ี มูลค่ำส ำรองประกนัภยัดงักล่ำวจะตอ้งรวมถึงค่ำเผื่อควำมผนัผวน (Provision of Adverse 

 Deviation : PAD) ซ่ึงใหเ้ป็นไปตำมท่ีส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด  

ข้อสังเกต   

ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัอำจมีควำมแตกต่ำงระหวำ่งรำคำบญัชีและรำคำ

ประเมิน  อยำ่งมีนยัส ำคญั อนัเน่ืองมำจำกวตัถุประสงคแ์ละวธีิกำรท่ีแตกต่ำงกนัในกำรประเมินตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้

จะน ำขอ้มูลไปใชค้วรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทำงกำรประเมินรำคำหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัทั้งสอง

ใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ  

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว  
(long-term technical reserves) 

9,767 9,767 8,680 8,680 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั ระยะสั้น  
(short-term technical reserves) 

888 1,003 551 582 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำย  
(Unpaid policy benefits) 55 55 42 37 

หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  
(Due to insured) 520 520 460 448 
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6. การลงทุนของบริษัท  

การลงทุนของบริษัท 

 บริษทัฯ มีกำรก ำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัและแผนกำรลงทุนท่ีมี

คณะกรรมกำรลงทุนพจิำรณำกำรลงทุนของบริษทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรลงทุน และค ำนึงผลตอบแทน

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกบัตน้ทุน รวมถึงภำระหน้ีสินของบริษทัฯ ทั้งน้ีพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ ประกอบกำร

ลงทุน เช่น อตัรำดอกเบ้ีย  ภำวะตลำดหลกัทรัพย ์ ภำวะเศรษฐกิจ  และตอ้งอยูภ่ำยใตร้ะเบียบ ขอ้กฎหมำย ท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                 หน่วย : ลำ้นบำท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินและบตัรเงิน
ฝำกสถำบนักำรเงิน 

351.88 352.06 360.62 360.62 

ตรำสำรหน้ี  
(พนัธบตัร, หุน้กู,้ ตัว๋สญัญำใชเ้งิน,  
ตัว๋แลกเงิน, หุน้กูแ้ปลงสภำพ และ
สลำกออมทรัพย)์ 

5,586.08 5,586.08 6,090.39 6,090.39 

ตรำสำรทุน  
(ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม) 

1,899.89 1,899.89 1,782.19 1,782.19 

หน่วยลงทุน 4,229.74 4,229.74 2,273.87 2,273.87 
เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม โ ด ย มี ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกนัภยัเป็นประกนั 

573.55 667.56 517.40 605.18 

เงินให้กู้ยืม และเงินให้เช่ำซ้ือรถ 
และใหเ้ช่ำทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง 

617.83 610.89 514.64 405.37 

เงินใหกู้ย้มืโดยมีบุคคลค ้ำประกนั 0.08 0.08 0.14 0.14 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิกำร ซ้ือหุ้น            
หุน้กู ้หน่วยลงทุน 

1.75 1.75 - - 

ตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - 
เงินลงทุนอ่ืน 6.56 6.56 3.27 6.41 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 13,267.36 13,354.61 11,542.52 11,524.17 

หมายเหต ุ  

- รำคำบญัชี หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

 ประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติเพื่อ

 วตัถุประสงคห์ลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมี

 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 

7. ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้อง  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ  2563 2562 
เบ้ียประกนัภยัรับรวม 3,532.20 2,347.63 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้(สุทธิ) 3,245.31 2,107.10 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 401.94 368.30 
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว เพ่ิม (ลด) จำกปีก่อน 1,086.79 1,274.46 
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 2,411.17 1,352.67 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (1,124.49) (1,213.09) 

 

                                                                                                                               หน่วย :ร้อยละ 

รายการอตัราส่วน 2563 2562 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัปีแรก : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 46.17% 53.96%  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัปีตอ่  : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 25.54% 32.69% 
อตัรำส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on equity ratio) -54.03% -69.77% 
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
(Return on assets ratio) 

- อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 

- อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรมป์ระกนัชีวติ
แบบ Unit  Linked และ Universal  Life 

3.83% 3.77% 

อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  
( Return on Investment Ratio)  

- อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนรวมทั้งหมด  

- อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีไม่รวมกำรลงทุนจำก
กรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ Unit  Linked และ Universal  Life 

4.04% 3.96% 

อตัรำส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ำรองประกนัภยั (รำคำประเมิน) 125.31% 124.42% 
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หมายเหต ุ -   รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

 ประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพื่อ

 วตัถุประสงคห์ลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยั และเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมี

 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 

  -  กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบกำรลงทุน (Unit Linked) เป็นกำรประกนัชีวติท่ีใหท้ั้งควำมคุม้ครองชีวติและ

 กำรลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ำกรมธรรมข้ึ์นอยูก่บัมูลค่ำหน่วยลงทุน ทั้งน้ีสินทรัพยใ์นกองทุนเป็น ของผู ้

 เอำประกนัมิไดเ้ป็นของบริษทั 

  -  กรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ Universal Life เป็นกำรประกนัชีวติท่ีแยกส่วนควำมคุม้ครองชีวติ และส่วน

 กำรลงทุนอยำ่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนข้ึนอยูก่บัผลกำรลงทุนของบริษทั แต่ไม่ต ่ำกวำ่

 ผลตอบแทนขั้นต ่ำท่ีไดรั้บรองไว ้

8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน  

ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ก ำหนด บริษทัฯ ไดใ้ชเ้กณฑ ์ Risk Based Capital (RBC) ในกำรวดัควำมมัน่คงของบริษทัดว้ยกำรพิจำรณำจำกอตัรำควำม

พอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: %CAR)    

โดยวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรเงินกองทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือ กำรจดัใหมี้โครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี

เหมำะสมต่อกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง และกำรด ำรงเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด

ของส ำนกังำน (คปภ.) 

นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีกระบวนกำรบริหำรจดักำรเงินกองทุน และกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน  ซ่ึงค ำนวณ

ดว้ยพ้ืนฐำนเชิงอนุรักษ ์ (Conservative Basis) และอิงจำกกำรค ำนวณ Stress Test  ตำมสมมติฐำนท่ีส ำนกังำน คปภ.ก ำหนด 

และสมมติฐำนตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด  
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          หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
 ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม  

2563 2562 

สินทรัพยร์วม 14,081.54 12,050.45 

หน้ีสินรวม   12,118.69 10,244.86 

   - หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั  11,344.32 9,763.55 

   - หน้ีสินอ่ืน  774.36 481.30 

ส่วนของผูถื้อหุน้  1,962.84 1,805.59 

อตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน 
  

ของเจำ้ของต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรง 133.06% 158.94% 

ตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 
  

อตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นท่ี 1 ต่อ 
  

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงตำมกฎหมำย  133.06% 158.94% 

(ร้อยละ) 
  

อตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 133.17% 159.11% 

เงินกองทุนท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดท้ั้งหมด  2,243.04 1,909.71 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงตำมกฎหมำย  1,684.31 1,200.24 
 

 

หมายเหต ุ

- ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภทและชนิดของ 

 เงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเง่ือนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวติ ก ำหนดใหน้ำย 

 ทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรท่ีจ ำเป็นในกำรก ำกบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนต ่ำกวำ่ 

 อตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใชใ้นกำรก ำกบั (supervisory CAR) ท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศฯ ได ้

- รำยกำรขำ้งตน้ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ย 

 กำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

 ประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีกำรและเง่ือนไข

 ในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวติ 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิทีล่่วงมาทีผู้่สอบบัญชีตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นแล้ว 












































































































































































































