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1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส าคัญ  ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้

เรียกร้อง พจิารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ  

1.1 ประวตัิบริษัท  

บริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนคร้ังแรกใน

ประเทศไทย ภายใต้ช่ือ บริษทั ประกันชีวิตศรีอยุธยา จ ากัด  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2494 และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2494 

 

ท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู ่ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ชั้น 2 โซนบี (ชั้นลอย) ชั้น 5 โซนบี ชั้น 6 

ชั้น 9 โซนเอ 2 ชั้น 14 และ ชั้น 17 เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

       

1.2  นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

ทศิทางการขยายงาน 

ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัคงมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งเนน้ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือ ช่องทางขาย
ผ่านตวัแทน ช่องทางขายผ่านธนาคาร และช่องทางการตลาดขายตรง  และไดเ้ร่ิมมีการโปรโมตผ่าน
ช่องทางดิจิทลัมากข้ึนเพื่อรองรับการขายผา่นดิจิทลัในอนาคต 

ตลาดเป้าหมาย 

- บริษทัฯ มีผลิตภณัฑห์ลายแบบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น และความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
อยู่ในวยัท างาน มีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน ทั้งในในเขตกรุงเทพมหานคร และใน
ต่างจงัหวดั  

- บริษทัฯ ตระหนกัวา่ดว้ยสภาพทางเศรษฐกิจ ววิฒันาการทางการแพทยท่ี์ท าใหก้ารรักษาพยาบาล
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึน กอร์ปกบัประชาชนใส่ใจเร่ือง
สุขภาพ และมีการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดง่้ายข้ึน  มีผลท าใหค้วามตอ้งการประกนัชีวติ หรือสุขภาพ 
เป็นท่ีสนใจและเติบโตสูงข้ึนเช่นกนั  โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้  ดงันั้นการเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการประกนัสุขภาพจึงเป็นอีกกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทัฯ  
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- บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงการสร้างความมัน่คง  และการมีสวสัดิการให้กบัครอบครัวของพนกังาน  
บริษทัฯ จึงไดข้ยายกลุ่มเป้าหมายไปถึง พนกังานและตวัแทนของบริษทัฯ รวมไปถึงพนกังาน
ของบริษทัในเครือ 

 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

เป้าหมายหลกัการด าเนินงานโดยรวม จะยงัคงเน้นท่ีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ผ่านช่อง
ทางการขายท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยเน้นการบริการท่ียึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง และน าเทคโนโลยีดา้น
ดิจิทลัมาใชใ้นการสนบัสนุนการขาย  ช่องทางการขายผา่นตวัแทน บริษทัฯ จะเนน้ขายผลิตภณัฑ์ท่ีให้
ความคุม้ครองและเร่งในการสรรหาตวัแทน  ช่องทางการขายผา่นธนาคาร บริษทัฯ จะยงัคงเนน้การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัธนาคารคู่คา้เพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  ช่องทางการตลาดขายตรง บริษทัฯ จะเนน้
การด ารงความเป็นหน่ึงในดา้นส่วนแบ่งการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพ และช่องทางดิจิทลั บริษทัฯ 
มุ่งเนน้ผลิตภณัฑท่ี์เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น โดยมีกลยทุธ์ดงัน้ี  

- การยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
- มุ่งเนน้การเติบโต 
- การมุ่งสู่ดิจิทลั  
- ความเป็นเลิศดา้นเทคนิค  
- ยดึมัน่ในความเสมอภาค 

 

1.3   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

  1.3.1 ธุรกจิประกนัชีวติ 

   บริษทัฯ แบ่งธุรกิจประกนัชีวติ ออกเป็นประเภทไดด้งัน้ี 

1) การประกนัชีวิตประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกนัชีวิตรายบุคคล

โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัชีวติแต่ละรายค่อนขา้งสูง  

2) การประกนัชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) เป็นการประกนัชีวติท่ีใหค้วามคุม้ครองบุคคล

เป็นกลุ่ม ภายใตก้รมธรรมฉ์บบัเดียวกนั 

3) การประกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวติท่ีใหป้ระโยชน์ในการ

คุม้ครองชีวิต  พร้อมกบัโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ีไดค้ดั

สรรมาแลว้ 

4) กรมธรรมป์ระเภทอ่ืน 
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       1.3.2 ธุรกจิการลงทุน 

  บริษทัฯ ไดน้ าไปลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2)   

                พ.ศ. 2551   

    

1.4  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัทฯ  และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกันภัยแยก    

       ตามประเภทของการรับประกนัภัย 

   รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการท่ีส าคญัของบริษทัฯ สามารถศึกษาไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

    https://www.azay.co.th/th/insurance/ 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจ านวน 31,849 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ  านวน 
1,109 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61  ซ่ึงประกอบดว้ยการประกนัภยัประเภทสามญัร้อยละ 85.98  
การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลร้อยละ 0.67  และการประกนัภยัประเภทกลุ่มร้อยละ 13.24    

        ในปี  2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงตั้ งแต่เดือนมกราคมถึง 
        พฤศจิกายน รวมร้อยละ 5.2 จดัอยูใ่นล าดบัท่ี 7 

 
      ตารางสัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2560  

                                    หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ 

การประกนัภัยประเภทสามญั (Ordinary) 
การ

ประกนัภัย

ประเภท

อุตสาหกร

รม 

(Industria

l) 

การ

ประกนัภัย

อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 

(Personal 

Accident) 

การ

ประกนัภัย

ประเภท

กลุ่ม 

(Group) 

การประกนั

ชีวิตแบบ 

ยูนิตลงิค์ 

(Unit-

Linked) 

รวม 
ตลอด

ชีพ 

สะสม

ทรัพย์ 

เฉพาะ

กาล 
อืน่ๆ รวม 

จ านวนเบ้ีย

ประกนัภยัรับ

โดยตรง 

5,677 21,185 52 469 27,383 0 214 4,216 35 31,849 

สดัส่วนของเบ้ีย

ประกนัภยั 
18% 67% 0% 1% 86% 0% 1% 13% 0% 100% 

หมายเหตุ : ขอ้มลูจากรายงานประจ าปี 

https://www.azay.co.th/th/insurance/
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวธีิการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ    

        1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธีิการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ    
1) การเรียกร้องสินไหมกรณีเจบ็ป่วยและรักษาตวัในฐานะผูป่้วยนอก (OPD)  

           การจดัเตรียมเอกสาร 
ก. แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอก (OPD) ตามแบบฟอร์มของบริษทัฯ ดาวน์  
  โหลดไดท่ี้  https://www.azay.co.th     

ข. ใบรับรองแพทยผ์ูรั้กษาท่ีสถานพยาบาลนั้นออกให้ หรือ รายงานแพทยผ์ูต้รวจรักษาตาม   
   แบบฟอร์มของบริษทัฯ โดยให้แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรค 
   ศิลป์ และเป็นแพทย์ผู ้ตรวจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ  
   ประทบัตราสถานพยาบาล 

ค. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ตน้ฉบบั)    
 

2) การเรียกร้องสินไหมกรณีเจ็บป่วยและรักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน (IPD) หรือไดรั้บบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุ (HS, HB, AI, PA) 

  การจดัเตรียมเอกสาร 
ก. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลผู ้ป่วยใน หรือโรคร้ายแรง 

(AI/PA/IPD/CI) ดาวน์โหลดท่ี https://www.azay.co.th     
ข. รายงานแพทย ์ผูต้รวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษทัฯ(ดา้นหลงัแบบฟอร์ม) โดยให้แพทย์

แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึงท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผูต้รวจกรอก
รายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล ในกรณีท่ี
เรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมตามสัญญา HB Plus เน่ืองจากการผา่ตดัซบัซ้อน หรือผา่ตดั
ใหญ่ จะตอ้งแนบเอกสารรายงานการผา่ตดั (Operative Note) 

ค. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตน้ฉบบั (กรณีเรียกร้องค่ารักษารายวนัอย่างเดียวให้ใช้
ส าเนาใบเสร็จได)้ 

ง. ใบแจกแจง รายการค่ารักษาทุกรายการพร้อมรายละเอียดการรับประทานยา 
จ. เอกสารทางการแพทยอ่ื์นๆ ( ถา้มี ) 
- ฟิลม์เอก็ซเรย ์หรือ ใบอ่านฟิลม์ 
- ใบนดัฉีดวคัซีนป้องกนัพิษสุนขับา้ท่ีไดรั้บการฉีดครบ 5 เขม็ กรณีถูกสุนขักดั 
- ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
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3) การเรียกร้องสินไหมตามสัญญาโรคร้ายแรง (CI, DDB, CB ) 
                        การจดัเตรียมเอกสาร 

ก. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม อุบติัเหตุ ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยใน หรือโรคร้ายแรง 
(AI/PA/IPD/CI) ดาวน์โหลดท่ี https://www.azay.co.th     

ข. รายงานแพทย ์ผูต้รวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษทัฯ ท่ีแถลงผลการวนิิจฉยัโรคโดยละเอียด 
โดยให้แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทยผ์ูท้  า
การตรวจรักษา กรอกรายละเอียดให้ครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามและประทบัตรา
โรงพยาบาล 

ค. เอกสารทางการ แพทย์อ่ืนๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมรายงานผลการอ่านฟิล์ม ส าเนา
ประวติัการรักษา ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ ผลการตรวจช้ินเน้ือ หรือผลทางพยาธิ
สภาพ 

ง. กรมธรรมป์ระกนัชีวติตน้ฉบบั 
จ. หนงัสือยนิยอม ท่ีกรอกโดยครบถว้นพร้อมลงลายมือช่ือ 

       
4) การเรียกร้องสินไหม กรณีเสียชีวติ 

              กรุณาติดต่อ ศูนยดู์แลลูกคา้ โทร.1373 เพื่อแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัที และยืน่เอกสาร    
              มรณกรรม  ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
             การจดัเตรียมเอกสาร กรณีเสียชีวติโดยสาเหตุธรรมชาติ อาทิ โรคภยัไขเ้จบ็หรือความชรา     

ก. กรมธรรมป์ระกนัภยัตน้ฉบบัและใบรับเงินงวดสุดทา้ย (ถา้มี) 
ข. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ดาวน์โหลดท่ี https://www.azay.co.th     
ค. แพทยผ์ูรั้กษาส าหรับสินไหมมรณกรรม 
ง. ใบมรณบัตรต้นฉบับและฉบับส าเนาท่ีรับรองโดยนายทะเบียนอ าเภอ หรือผู ้รับ

ประโยชน์ 
จ. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูต้ายตน้ฉบบั และฉบบัส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูรั้บประโยชน์ท่านใดท่านหน่ึง 
ฉ. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บประโยชน์ทุกคน พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
ช. หนงัสือยนิยอม ท่ีกรอกครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือ 
ซ. ใบน าส่งการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 
 
 

        การจดัเตรียมเอกสาร กรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ หรือถูกฆาตกรรม หรือมีผลทางคดี  
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        กรุณาจดัเตรียมเอกสาร เพิ่มเติม ดงัน้ี 
ก. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ข. ส าเนาการชนัสูตรพลิกศพ (กรณีไม่ไดมี้การผ่าพิสูจน์) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือ 
ค. รายงานการตรวจศพ โดยสถาบนันิติเวช ฯลฯ(กรณีท่ีมีการผา่พิสูจน์ศพ) พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

                  บริการไม่ต้องส ารองจ่าย 

                  บริการไม่ตอ้งส ารองจ่าย  คือบริการทางดา้นการการรักษาพยาบาลท่ี บริษทัฯ พฒันาข้ึน เพื่อให ้
                  การบริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั ณ โรงพยาบาลชั้นน าในเครือข่ายอลิอนัซ์อยธุยาแคร์ โดยไม่ตอ้ง 
                  ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

                  บริการผู้ป่วยในแบบไม่ต้องส ารองจ่าย (Fax Claims Service)  คือ การขอใชสิ้ทธ์ิในการเขา้รักษา 
                  ตวัแบบผูป่้วยในโดยไม่ตอ้งส ารองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอนัซ์อยธุยาแคร์ 351 แห่ง 
                  ทัว่ประเทศ  

              ขั้นตอนการขอใชบ้ริการ 

               แจง้ความจ านงขอใชสิ้ทธ์ิโดยยืน่บตัรประจ าตวัประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล เม่ือ  
               แพทย ์ผูต้รวจลงความเห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน เจา้หนา้ท่ี 
              โรงพยาบาลจะติดต่อกบับริษทัฯ เพื่อแจง้ยนืยนัการใหบ้ริการเบ้ืองตน้ เม่ือบริษทัฯ อนุมติั 
               การใชบ้ริการแลว้ เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบถึงค่าใชจ่้ายท่ีอยู ่
               ภายใตเ้ง่ือนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนเกินสิทธ์ิท่ีโรงพยาบาล 
               จะเรียกเก็บจากผูเ้อาประกนัภยัโดยตรง 

                  บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องส ารองจ่าย (OPD Cashless Service) คือการขอใชสิ้ทธ์ิในการ  
                  รักษาตวัแบบผูป่้วยนอกโดยไม่ตอ้งส ารองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอนัซ์อยธุยาแคร์  
                  71 แห่งทัว่ประเทศ 

ขั้นตอนการขอใชบ้ริการ 

แจ้งความจ านงขอใช้สิทธ์ิโดยยื่นบตัรประจ าตวัประชาชนแก่เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล เม่ือ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธ์ิของผูเ้อาประกนัภยัแลว้จะแจง้ผลประโยชน์ และความคุม้ครองตาม
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กรมธรรมใ์ห้ผูเ้อาประกนัภยัทราบ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธ์ิท่ีโรงพยาบาลจะเรียกเก็บ
จากผูเ้อาประกนัภยัโดยตรง 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหบ้ริการผูป่้วยนอกแบบไม่ตอ้งส ารองจ่าย เฉพาะ 

                        ก.  ผูเ้อาประกนัภยัท่ีไม่มีขอ้ยกเวน้เฉพาะท่ีระบุในกรมธรรม ์ 
                        ข.  กรมธรรมท่ี์ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
                        ค.  กรมธรรมท่ี์ไม่มีค่าใชจ่้ายคงคา้งกบับริษทัฯ 
                        ง.  กรณีท่ี ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธ์ิความคุม้ครองภายใตเ้ง่ือนไขกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยั  
                             จะตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเกินสิทธ์ินั้นใหก้บัโรงพยาบาล 
                          จ.  กรณี ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถใช้บริการได้ ผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งเอกสาร 
                                เรียกร้องสินไหมมายงัฝ่ายสินไหมไดต้ามปกติ  โดยแนบเอกสารท่ีระบุใน ขอ้ 1) และ 
                                ขอ้ 2) หากบริษทัฯ ตรวจพบวา่การเจ็บป่วย หรือ การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนนั้น ไม่อยูภ่ายใต ้ 
                                ความคุม้ครองของกรมธรรม์ บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกบัผูเ้อาประกนัภยั 
                             ต่อไป 

 
                   บริการส่งข้อความแจ้งการพจิารณาสินไหม ส าหรับลูกค้า 
                        ก.  บริษทัฯ ส่งขอ้ความสั้น (SMS) แจง้การไดรั้บเอกสารเรียกร้องสินไหม 

           ตวัอยา่งขอ้ความ  
                               “ไดรั้บเอกสารการเรียกร้องสินไหมการรักษาวนัท่ี < (dd/mm/yy) > ของคุณ 
                              <ช่ือ-นามสกุล> บริษทัฯ จะแจง้ผลการพิจารณาภายใน 15 วนัท าการ” 

 
ข.  บริษทัฯ ส่งขอ้ความสั้น (SMS)  แจง้ผลการพิจารณาสินไหม กรณีเป็นการส่งเบิกสินไหม
ตรงกบับริษทัฯ 

                        ตวัอยา่งขอ้ความ  กรณีจ่ายโดยเช็ค 
                   “สินไหมของคุณ<ช่ือ-นามสกุล> อนุมติั <x,xxx.xxบ.> โดยส่งเช็คให้ตามท่ีอยู่ท่ีระบุ 

                                 ไว”้ 
                        ตวัอยา่งขอ้ความ  กรณีจ่ายโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
                           “สินไหมของคุณ<ช่ือ-นามสกุล> อนุมติั <x,xxx.xxบ.> โดยโอนเงินเขา้บญัชีลูกคา้   

              เลขท่ี   XXXXXXX0187 วนัท่ี  <dd/mm/yy>” 
 
                   5)  การจ่ายเงินตามสัญญาประกนัภยั 

                   ก.  การจ่ายเงินตามเง่ือนไขกรมธรรมโ์ดยอตัโนมติั  
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                            บริษทัฯ จะจ่ายเงินตามเง่ือนไขกรมธรรม์ให้ผูเ้อาประกนัภยัโดยอตัโนมติั บริษทัฯ มี 
                                   ระบบคอมพิวเตอร์ค านวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ 
                                เงินผลประโยชน์ถูกตอ้งตามแบบประกนัภยั  

 
                               การติดต่อผูเ้อาประกนัภยั  

- ส่งหนงัสือ และขอ้ความสั้น (SMS) หรือขอ้ความผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ แจง้ผู ้
เอาประกนัภยัก่อนวนัครบก าหนด 30 วนั 

- เม่ือมีการจ่ายเงินตามเง่ือนไขกรมธรรม ์บริษทัฯ จะส่งขอ้ความสั้น (SMS) แจง้ผู ้
เอาประกนัภยั 

                  ข.  การขอเวนคืนกรมธรรม ์ 
                        การจดัเตรียมเอกสาร 

- หนงัสือขอเวนคืนกรมธรรม ์
- เล่มกรมธรรม ์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 

                   ค.  การขอกูเ้งินตามกรมธรรม ์
                        การจดัเตรียมเอกสาร 

- สัญญากูเ้งินตามกรมธรรม ์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 
- ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์พร้อมรับรองส าเนา 

                        เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั บริษทัฯ มีช่องทาง “โมบายแอพพลิเคชัน่”  
                             เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัตรวจสอบจ านวนเงินท่ีสามารถกูไ้ดต้ามกรมธรรม ์

 
                 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท า “ขั้นตอน พร้อมแบบฟอร์มการขอเวนคืนกรมธรรม์ และกู้เงินตาม  

                        กรมธรรม์” ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (http://www.azay.co.th) เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยั 
                        สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจขั้นตอนการขอเวนคืนกรมธรรม ์และกูเ้งินตามกรมธรรมไ์ด ้
                      อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 
                       การติดต่อผูเ้อาประกนัภยั 

                 เม่ือมีการอนุมติัจ่ายเงินตามท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้อง บริษทัฯ จะส่งหนงัสือ และขอ้ความ 
                       สั้น  (SMS)   แจง้ผูเ้อาประกนัภยั 
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1.5.2  วธีิการติดต่อบริษัท  และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กรณมีีข้อพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน  

1) การติดต่อเร่ืองร้องเรียน  

  ลูกค้าสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนมายงับริษัทฯ โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์  โทรสาร 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จดหมาย  หรือเขา้มาร้องเรียนท่ีบริษทัฯ เองโดยตรง ซ่ึง
รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
โทรศพัท:์  ศูนยดู์แลลูกคา้ อลิอนัซ์ อยธุยา. โทร.1373    

โทรสาร: 0-2305-7999 ext 8222   

e-mail: voiceofcustomer@azay.co.th    

  
ไปรษณีย:์ ฝ่ายบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน (Market Management)  

บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ชั้น 6 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898  
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ10330 

เวบ็ไซต ์ http://www.azay.co.th ผูร้้องสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนผา่นแบบฟอร์ม 
อิเล็กทรอนิกส์ (Complaint e-Form)   

ส่งดว้ยตนเอง: ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขาของบริษทัฯ  
 

  

สาขา  หมายเลขโทรศัพท์  วนั และเวลาท าการ 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

ส านกังานใหญ่ 0-2305-7000 จนัทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 

เสาร์ - อาทิตย ์09.00- 17.00  

พหลโยธิน  0-2305-7330 จนัทร์ - เสาร์ 08.00-17.00 น.  

สุรวงศ ์ 0-2305-7245 

0-2232-9944 

จนัทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น.  

พระนครศรีอยธุยา  0-3532-3274-7 จนัทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. 

เสาร์ 09.00-13.00 น.   
เชียงใหม่  0-5327-2072-4 

mailto:voiceofcustomer@azay.co.th
http://www.azay.co.th/
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สาขา  หมายเลขโทรศัพท์  วนั และเวลาท าการ 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

พิษณุโลก 0-5522-3728-30 

หนองคาย 0-4242-0987-8 

ศรีราชา  0-3831-4377-8 

พทัยา  0-3841-4604-5 

หาดใหญ่(สงขลา) 0-7442-9779-80 

0-7442-9834 

ตรัง 0-7521-8568 

 
2) ขั้นตอนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน 

ส าหรับขั้นตอนการบริหารการจดัเร่ืองร้องเรียน ไม่ว่าผ่านช่องทางใด เจา้หน้าท่ีท่ีรับเร่ือง 
      จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

กรณีรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้โดยตรง 
ก) ฝ่ายบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนประสานงานกบัผูร้้องเรียนเพื่อสอบถามรายละเอียด

เร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลกรมธรรมเ์บ้ืองตน้ รวมทั้งขอเอกสาร
เพิ่มเติม กรณีเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวตอ้งใชเ้อกสารประกอบเพื่อท าการตรวจสอบ และ
พิจารณาประกอบเร่ืองร้องเรียน     

ข) บนัทึกเร่ืองร้องเรียนของผูร้้องเรียนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งลงในระบบบริหารจดัการ
เร่ืองร้องเรียน และส่งต่อเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ลูกคา้ร้องเรียน พร้อมแจง้ฝ่ายควบคุมการปฏิบติัตามกฎระเบียบใหรั้บทราบอีกทาง
หน่ึง 

ค) ด าเนินการติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตวัแทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Person 
In  Charge) เพื่อให้กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
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ง) ติดตามผลการพิจารณา และควบคุมใหเ้ร่ืองร้องเรียนแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นความดูแล
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ  เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบผลการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดรั้บผลการพิจารณาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายหลงัจากยติุขอ้ร้องเรียนแลว้ภายใน 7 วนั  

จ) ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลปิดเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวปิดเร่ืองไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

 

กรณีรับเร่ืองร้องเรียนผา่นหน่วยงานก ากบัดูแล 
ก) ฝ่ายบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนจะรับเร่ืองร้องเรียนผา่นหน่วยงานก ากบัดูแล รวมทั้ง

ประสานงานกบัผูร้้องเรียน (ถา้มี)  กรณี รับเร่ืองร้องเรียนทางอีเมล ์ เจา้หนา้ท่ี จะท า
การตอบรับเจา้หนา้ท่ีก ากบัดูแล เพื่อใหรั้บทราบสถานะของเร่ืองร้องเรียน  

ข) ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลกรมธรรมเ์บ้ืองตน้ รวมทั้งขอเอกสารเพิ่มเติม กรณีเร่ือง
ร้องเรียนดงักล่าวตอ้งใชเ้อกสารประกอบเพื่อท าการตรวจสอบ และพิจารณาประกอบ
เร่ืองร้องเรียน     

ค) บนัทึกเร่ืองร้องเรียนของผูร้้องเรียนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งลงในระบบบริหารจดัการ
เร่ืองร้องเรียน และส่งต่อเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ลูกคา้ร้องเรียน พร้อมแจง้ฝ่ายควบคุมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ใหรั้บทราบอีกทาง
หน่ึง 

ง) ด าเนินการติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตวัแทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Person 
In  Charge) เพื่อให้กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

จ) ติดตามผลการพิจารณา และควบคุมใหเ้ร่ืองร้องเรียนแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นความดูแล
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ  เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบผลการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด[1]และไดรั้บผลการพิจารณาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายหลงัจากยติุขอ้ร้องเรียนแลว้ภายใน 7 วนั 

ฉ) ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลปิดเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวปิดเร่ืองไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

ช) ด าเนินการช้ีแจงเร่ืองร้องเรียนไปท่ีหน่วยงานก ากบัดูแล 

                                                           
[1]

 กรณีเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไม่สามารถตอบกลับลูกค้าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ฝ่ายบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนจะประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ด าเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ และติดตามผลการพิจารณาจนกระท่ังลูกค้าได้รับทราบผลการพิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนน้ัน ๆ 
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ช.1) กรณี เร่ืองร้องเรียนท่ีตอ้งช้ีแจงหน่วยงานส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีถูก  
ร้องเรียนจะแจง้ผลการพิจารณามายงัฝ่ายบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน เพื่อส่ง
ต่อค าช้ีแจงใหห้น่วยงานส านกังานก.ล.ต รับทราบ พร้อมแจง้ใหฝ่้ายควบคุม
การปฏิบติัตามกฎระเบียบรับทราบดว้ยอีกทางหน่ึง  

ช.2) กรณีเร่ืองร้องเรียนท่ีตอ้งช้ีแจงหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ อาทิ ส านกังาน 
ค.ป.ภ ศูนยด์ ารงธรรม ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน
จะแจง้ผลการพิจารณามายงัฝ่ายบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน เพื่อส่งต่อค า
ช้ีแจงใหห้น่วยงานก ากบัดูแลรับทราบ 

 

2. กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอยีดใน 

     การด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท  
บริษทัฯ ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยความไวว้างใจของลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และสาธารณชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งมัน่อยูบ่นหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
บริษทั (Board of Directors) มีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เรียกวา่ 
“Allianz Ayudhya Governance and Control Policy” รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการส่งเสริม
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และสนบัสนุนการสร้างระบบธรรมาภิบาล (System of Governance) ของ 
บริษทัฯโดยเน้นถึงโครงสร้าง คุณสมบติั บทบาท หน้าท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคญั 
เพื่อดูแลให้บริษทัฯ มีกลไกในการควบคุม ก ากบั ท่ีมีประสิทธิผล และติดตามดูแลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทัฯในระยะยาว 

      นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อธิบายถึงรายละเอียดขององค์ประกอบท่ีส าคญัต่างๆ ของ
ระบบธรรมาภิบาล (System of Governance) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ีส าคญั (Key Elements) ขอ้ก าหนด
ทัว่ไป (General Governance Requirements) บทบาทและหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีส าคญั (Key Functions) 
เช่น ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกนัภยั ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ ฝ่ายบริหารความเส่ียง ฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ี นโยบายดงักล่าว ยงัระบุถึง
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ของบริษทัฯ ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงครอบคลุมถึง 
กรอบการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) องค์ประกอบของการควบคุมทัว่ไป (General 
Control Elements) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ตามหลกัการ “The Three-lines-of-
defenses Model และการควบคุมภายในเฉพาะดา้น (Specific Control Areas) ท่ีส าคญัไวอี้กดว้ย เช่น การ
ควบคุมภายในส าหรับการรายงานทางการเงิน เทคโนโลยสีารสนเทศ และการลงทุน เป็นตน้ 
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2.2  โครงสร้างองค์กรของบริษัท   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไบรอนั เจมส์ สมิธ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานการเงิน

สุรจกัษ ์โกฏิกลุ

กิตติ ปิณฑวิรุจน์ พชัรา ทวีชยัวฒันะ

สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานบริหารช่องทางขายผา่นดิจิตอล

ซเดเน็ค รีลิค วิรงค์ พฒันก าจร ไบรอนั เจมส์ สมิธ (รักษาการ)

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเปล่ียนแปลง
เชิงกลยทุธ์ สายงานบริหารตวัแทน

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบริหารตวัแทน

สายงานบริหารการขายผา่นช่องทางการขายตรง 
ธนาคาร และธุรกิจประกนักลุ่ม

โรเบิร์ต พอล เกรย์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายงานปฏิบติัการ

ชารอน ตนั
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบริหารการลงทุน

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานพฒันาผลิตภณัฑ์

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานกฎหมาย ควบคุมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

 และความสัมพนัธ์ภาครัฐ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานบริหารการตลาดและส่ือสารองค์กร 

และการบริการส านกังาน

เพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู ศศิธาราน กริชนนั
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

ไบรอนั เจมส์ สมิธ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายควบคุมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
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2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท   
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 11 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 

   ช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นายโรวนั ดี อาร์ซ่ี                            ประธานกรรมการ 
2. นายไบรอนั เจมส์ สมิธ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายณรงค ์จุลชาต                            รองประธานกรรมการ 
4. นางนภาภรณ์ ลญัฉน์ดี                 กรรมการ  
5. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกุล   กรรมการ  
6. นายอภิชาติ ศิวยาธร           กรรมการ 
7. นายฐิติวฒิุ สุขพรชยักุล   กรรมการ  
8. นายวโิรจน์ เศรษฐปราโมทย ์  กรรมการ  
9. นายพงศพ์ินิต เดชะคุปต ์   กรรมการ 
10. นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย ์  กรรมการ 
11. นายพนัธ์ุชยั สัตยาภรณ์   กรรมการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารบริษทัประกอบดว้ย 10 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 

 ช่ือ - นามสกุล  ต าแหน่ง บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 1. นายไบรอนั เจมส์ สมิธ 

 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รับผดิชอบ ก ากบัดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กล
ยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงดูแลใหมี้การก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมุ่งเนน้ท่ีการดูแล
บุคลากร ผลิตภณัฑ ์การส่ือสาร การตลาด 
และลูกคา้ 

 2. นายยาน-คริสเตียน  

    โรเซอไมเยอร์ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงิน 
 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการดา้นการเงิน
ของกิจการ เป็นผูน้ าและการประสานงาน
ดา้นการวางแผนการเงินและการจดัท า
รายงานภายใน การบญัชีการเงินและการ
จดัท างบประมาณ นอกจากน้ียงัรับผดิชอบ
ในการปกป้องเงินทุนใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 3. นางสาวพชัรา  

    ทวชียัวฒันะ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานบริหารการตลาด และ ส่ือสาร
องคก์ร และบริการส านกังาน 
 

 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการดา้นตลาด

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ท่ีต่อ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั 

สนบัสนุนช่องทางการขายในแง่ของการ

วางแผนกลยทุธ์การขาย การส่ือสารและ

การจดักิจกรรมการขาย  

 

 4. นางชารอน ตนั 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานพฒันาผลิตภณัฑ์ 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการงานพฒันา

ผลิตภณัฑ ์เพื่อใหม้ัน่ใจวา่งานดา้นจดัการ

ผลิตภณัฑแ์ละดา้นActuarial Pricing 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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 ช่ือ - นามสกุล  ต าแหน่ง บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 5. นายสุรจกัษ ์โกฏิกุล 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายงานบริหารการลงทุน 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการงานดา้นการ

ลงทุนการวางแผนกลยทุธ์การลงทุน การ

จดัการสินทรัพยก์ารประเมินความเส่ียง

ทางธุรกิจ การจดัสรรสินทรัพยเ์พื่อสร้าง

ผลงานการลงทุนท่ีสมดุล 

 6. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายงานกฎหมาย ควบคุมการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และ

ความสัมพนัธ์ภาครัฐ  

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการงานดา้น

กฎหมาย ควบคุมการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ ความสัมพนัธ์ภาครัฐ เพือ่ให้

รองรับการด าเนินธุรกิจและใหมี้การก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

 7. นายโรเบิร์ต พอล เกรย ์ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานปฏิบติัการ 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการงานและ
ก าหนดทิศทางกลยทุธ์ในสายงาน
ปฏิบติัการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความแขง็แกร่งในการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
ธุรกิจ 

 8. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานทรัพยากรบุคคล 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการและก าหนด
ทิศทางกลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง
การจดัการผลตอบแทน การพฒันา
ทรัพยากรบุคคลผา่นการเรียนรู้และการ
พฒันาความสามารถ การวางแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งในองคก์ร รวมถึงการบริหาร
หารมีส่วนร่วมและและความเป็นอยูข่อง
คนในองคก์ร 

 

 

9.นายวริงค ์ พฒันก าจร 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานบริหารตวัแทน 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการและก าหนด
ทิศทางกลยทุธ์ดา้นงานบริหารตวัแทน 
งานฝึกอบรมของหน่วยงานและการพฒันา  
และงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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 ช่ือ - นามสกุล  ต าแหน่ง บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 

 

10. นายซเดเน็ค  รีลิค 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

การเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์  

สายงานบริหารตวัแทน 

รับผดิชอบดูแลก าหนดทิศทางเพื่อใหก้าร

เปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์และท างานร่วมกบั

ทีมผูบ้ริหารของสายงานบริหารตวัแทน 

เพื่อผลกัดนัให้เกิดในเชิงผลลพัธ์ตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้

 
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  
        2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

           คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2550 เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางปฏิบติัในเร่ือง โครงสร้าง คุณสมบติั หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษทัประกนัภยัเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษทัประกนัภยั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

  1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ 
  2. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 3. ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ 
                    อนุมติักฎบตัรการตรวจสอบภายใน 

  4. สอบทานวธีิปฏิบติัต่างๆ ของบริษทัฯ  
  5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ  
          บญัชีของบริษทัฯ 
  6. ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  
  7. น าเสนอบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ร้องขอ และคณะกรรมการ 

                         ตรวจสอบ เห็นชอบ 
  9. สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารในประเด็นต่างๆ 
  10. สอบทานรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  11. สอบทานแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผลการ 
   ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  12. ประเมินโอกาสของการทุจริตและความผดิปกติในระบบการควบคุมภายใน 
  13. สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้ริหารไม่สามารถจ ากดัขอบเขตการด าเนินงานของ 
   ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี 
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    คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ 6 ท่าน ดงั 
   รายช่ือต่อไปน้ี 

                     ช่ือ                 ต าแหน่ง 
           1.  นายณรงค ์จุลชาต     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
           2. นายวโิรจน์ เศรษฐปราโมทย ์   กรรมการตรวจสอบ 
            3.  นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกุล    กรรมการตรวจสอบ 
             4.  นายฐิติวุฒิ สุขพรชยักุล    กรรมการตรวจสอบ 
           5.  นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย ์   กรรมการตรวจสอบ 
           6.  นางนภาภรณ์ ลญัฉน์ดี    กรรมการตรวจสอบ 
 

        2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีดูแล และรับผิดชอบในการสอบทานนโยบายการบริหาร  
ความเส่ียงเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
ธุรกิจประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข ในการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการ
บริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัประกันชีวิต พ.ศ. 2560 และข้อก าหนดของกลุ่มอลิอนัซ์ 
นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีติดตามสถานะของบริษทัฯ ในเร่ืองความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ี้อยูใ่นแผนการ
จดัการความเส่ียง รวมทั้ งสถานะในเร่ืองความสามารถในการช าระหน้ี และส่งเสริมให้เกิด
วฒันธรรมการจดัการความเส่ียงข้ึนภายในบริษทัฯ และพฒันาระบบการจดัการความเส่ียงและ
รายงานประเด็นความเส่ียงท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

                  คณะกรรมการจดัการความเส่ียง ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดงั 
                รายช่ือต่อไปน้ี 

   ช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นาย อมรินทร์ โพธ์ิเยน็   ประธานคณะกรรมการ 
2. นาย ไบรอนั เจมส์ สมิธ   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์  กรรมการ 
4. นายโรเบิร์ต พอล เกรย ์   กรรมการ 
5. นางชารอน ตนั    กรรมการ 
6. นาย กิตติ ปิณฑวรุิจน์   กรรมการ 
7. นาง เวย ยนิ ลิม    กรรมการ 
8. นาย สุรจกัษโ์กฏิกุล   กรรมการ 
9. นาย รวนิ สุขพลู    กรรมการ 
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        2.4.3 คณะกรรมการลงทุน   
คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการลงทุน สัดส่วนการลงทุน และอตัรา
ผลตอบแทนเป้าหมายของเงินทุนประเภทต่างๆ ตลอดจนพิจารณาและให้ค  าแนะน าในการ
ตดัสินใจเลือกลงทุน นโยบายดงักล่าวจะใช้เป็นแนวปฏิบติัเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์และ
ก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีเป็นเป้าหมายของฝ่ายลงทุน นอกจากน้ีบริษทัฯไดว้างระบบติดตาม
การปฏิบติังานตามนโยบาย โดยให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการลงทุนจดัท ารายงานผลการซ้ือขาย 
และรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของสินทรัพย์ลงทุน เพื่อเสนอต่อกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 
คณะกรรมการการลงทุน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดงัรายช่ือ
ต่อไปน้ี 

ช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นายไบรอนั เจมส์ สมิธ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางริทู อโรร่า    กรรมการ 
3. นายสุรจกัษ ์โกฏิกุล   กรรมการ 
4. นางชารอน ตนั    กรรมการ 
5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์  กรรมการ 

 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร   

กรรมการ และบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ หรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีมีคุณวฒิุ

ครบถว้นและเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั โดยไม่มีลกัษณตอ้งหา้ม 

ดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

2. เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษจ าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

3. เคยเป็นกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทัในช่วงเวลาท่ีบริษทันั้น

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เวน้แต่เป็นผูซ่ึ้งนายทะเบียนด้วย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งเช่นว่านั้ นในช่วงเวลา

ดงักล่าว 

4. เป็นกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทัอ่ืนท่ีได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันชีวิต     เวน้แต่จะได้รับยกเวน้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

5. ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทั 
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6. เป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

7. เป็นขา้ราชการหรือพนกังานของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมประกอบ

ธุรกิจ ประกนัภยัซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการควบคุมบริษทั เวน้แต่กรณีของบริษทัท่ีเป็น

รัฐวสิาหกิจ หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงาน

ของบริษทั  

8. มีประวติัเสียหายหรือด าเนินกิจการใดท่ีมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ

หรือความรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจกัต้องมีตามวิสัย และ

พฤติการณ์ 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)    

       ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
       2.6.1  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ในรอบปี เป็นค่าบ าเหน็จเบ้ียประชุม  
       2.6.2  ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารทุกคนในรอบปี แบ่งออกเป็น 

1) เงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆ ท่ีได้รับ ซ่ึงรวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนท่ีบริษทัฯจ่าย
สมทบ 

2) โบนสั บริษทัฯจ่ายให้ตามเง่ือนไขของ ผลประกอบการของบริษทัฯ  และ ผลประเมินการ
ปฏิบติังาน 

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   
    และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM)  
 
3.1  การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)   

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดา้นการรับประกนัชีวติและสุขภาพท่ียดึมัน่การบริหารความเส่ียงเป็นพื้นฐาน
ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายหลกัของการบริหารความเส่ียงมิใช่เพียงการหลีกเล่ียงความเส่ียงใน
การด าเนินธุรกิจ หากแต่เป็นการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 
กระบวนการบริหารความเส่ียงจึงเป็นส่วนหน่ึงในระบบการบริหารจดัการและควบคุมของบริษทัฯ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ สามารถ ระบุ วเิคราะห์ ตรวจวดั  บริหารจดัการ และรายงานความเส่ียงหลกัได้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม กระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัของบริษทั
ฯท่ีจะประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการเชิงมูลค่า (Value-based management) การจดัสรร
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เงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง และการวดัผลการด าเนินงานของบริษทัฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยการพิจารณาผลตอบแทนควบคู่กบัความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 
 เอกสารการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ท่ีรวมถึงกรอบนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ วธีิการ 
และโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดถู้กระบุในเอกสารแยกไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดกฎหมายและกลุ่มอลิอนัซ์ 

            
 3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM)  

ความเส่ียงด้านการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นการประเมินความเส่ียงอนัเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ  บริษทัฯ จดัท ากระบวนการดงักล่าวโดย
มุ่งเน้นไปท่ีการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีส่งผลโดยตรงต่อทั้งกระแสเงินสดฝ่ังสินทรัพย์
และหน้ีสินของบริษทัฯ นอกจากกระบวนการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะช่วยลดความผนัผวนของ
ส่วนของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้วนั้ น บริษัทฯยงัใช้กระบวนการน้ีเพื่อประเมิน วิเคราะห์ และ
ตรวจสอบกลยทุธ์ดา้นการลงทุนและการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ รวมถึงกลยุทธ์ดา้นอ่ืนๆ
ของบริษทัฯอีกดว้ย   

         ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯมุ่งเนน้การใชก้ลยทุธการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
- การจบัคู่กระแสเงินสดดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ 
- ใช้ประโยชน์จากการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพื่อลดความเส่ียงด้านการตลาดภายใต้

กรอบการค านวณเงินกองทุน RBC1 และ RCB2 
- ลดความเส่ียงทางดา้นการลงทุน 

 
4.    ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และการกระจุก
ตัวของภัย    
บริษทัฯไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงจากการรับประกนัภยัโดยใชว้ธีิการท าประกนัภยัต่อเป็นหลกั 
โดยความเส่ียงภยัท่ีบริษทัฯ พิจารณาในการส่งต่อความเส่ียงภยัคือความเส่ียงภยัท่ีสูงและมีโอกาสท าให้
เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ ได ้ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ ก าหนดการรับประกนัความเส่ียง
สูงสุดต่อ 1 ผูถื้อกรมธรรม ์ ถา้ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมร์ายใดท่ีมีความคุม้ครองรวมทุกกรมธรรมสู์งกวา่
จ านวนท่ีบริษทัฯ รับความเส่ียงสูงสุด   บริษทัฯ จะท าการส่งต่อความเส่ียงใหก้บับริษทัรับประกนัภยัต่อ
ส าหรับส่วนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนด   การก าหนดการรับความเส่ียงสูงสุด บริษทัฯ ไดท้  าการ
วเิคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ โดยการทดสอบดว้ยการใชส้ถานการณ์เลวร้ายท่ีอาจท า
ใหอ้ตัราการตายและอตัราการเจบ็ป่วยเพิ่มข้ึนท่ีอาจเกิดข้ึน 1 คร้ังในทุก 20 ปี (ความมัน่ใจร้อยละ 95) 
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ดว้ยระดบัความเส่ียงภยัท่ีรับไวเ้องน้ี แมว้า่สถานการณ์เลวร้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  บริษทัฯ ยงัคงมีสถานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คงและมีก าไรในปีท่ีเกิดวกิฤตการณ์ดงัท่ีสมมติ  
      
นอกจากการส่งต่อความเส่ียงภยัท่ีมีมูลค่าสูงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯแลว้ บริษทัฯ
ยงัใชก้ารประกนัภยัต่อในการบริหารความเส่ียงจากการรับประกนัภยัในรูปแบบอ่ืนอีก กล่าวคือบริษทัฯ
มีการส่งต่อส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียงภัยรูปใหม่ท่ีบริษัทฯ ยงัไม่มีประสบการณ์จากการรับ
ประกนัภยั  เพื่อบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนถา้ความเส่ียงภยัรูปแบบใหม่นั้นส่งผลกระทบในทางลบ
กบับริษทัฯ  
       
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการบริหารความเส่ียงจากการกระจุกตวัโดยใช้การรับประกนัภยัต่อเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยป้องกันมหันตภยั (Catastrophe) ซ่ึงการเกิดมหันตภยัอาจท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ลดลงอย่างมาก และอาจจะส่งผลกระทบถึงความแข็งแกร่งของบริษทัฯ ได ้
ตวัอย่างเช่นการประกนัชีวิตกลุ่มเพื่อสวสัดิการพนักงานซ่ึงท างานในบริษทัฯ เดียวกันและอาจเกิด 
มหันตภยัในบริเวณนั้น บริษทัฯ ได้ท าสัญญาท่ีคุม้ครองความเสียหายจากมหันตภยั โดยเป็นสัญญา
ประกนัภยัแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ซ่ึงความเสียหายสูงสุดท่ีบริษทัฯ รับไวเ้องต่อ  
1 การเกิดมหนัตภยันั้นอยูใ่นระดบัท่ียงัท าใหบ้ริษทัฯ ยงัคงมีก าไรจากการด าเนินการในปีนั้นๆอยู ่
       
ดงัท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็น
อยา่งดี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ จะยงัคงมีความมัน่คง มีสถานะทางการเงินท่ีดี แมว้า่จะเกิดภาวะวกิฤต 
หรือ มหนัภยั เพื่อเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อกรมธรรมม์ัน่ใจวา่บริษทัฯ จะมีเงินเพียงพอในการจ่ายเงินคือ 
ใหผู้ถื้อกรมธรรมอ์ยา่งเพียงพอ ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีส าคญันัน่คืออตัราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนบริษทัฯ
บริษทัฯ มีอตัราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนก่อนการคิดรวมการประกนัภยัต่อสูงกวา่อตัราส่วนท่ี
ทางส านกังาน คปภ. ก าหนดกวา่เท่าตวั ซ่ึงเม่ือรวมกบัการบริหารจดัการความเส่ียงโดยการใชก้ารส่ง
ประกนัภยัต่อซ่ึงท าใหค้วามเส่ียงของบริษทัฯ ลดลงอีก 

 

5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย    
      รายละเอียดการค านวณส ารองประกนัภยั (Insurance Reserve Calculation Methodology) 

วธีิการท่ีใชใ้นการค านวณส ารองประกนัภยั ทั้งแบบกรมธรรมร์ะยะสั้น และกรมธรรมร์ะยะยาวเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองก าหนดแบบ หลกัเกณฑ ์ วธีิการ 
เง่ือนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจ าปี การค านวณความรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทั
ประกนัชีวติ พ.ศ.2554 
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ก) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

   มูลค่าประเมินของหน้ีสินของกรมธรรมร์ะยะยาวใชว้ธีิการประเมินแบบเบ้ียประกนัภยัรวม  
                    (GPV) โดยมีค่าเผือ่ความผนัผวนท่ีระดบัความมัน่ใจ 75%  

ข) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น 

ผลิตภณัฑท่ี์ถูกจดัเป็นผลิตภณัฑร์ะยะสั้นของบริษทัฯ  คือสัญญาแนบทา้ยท่ีมีการต่ออายใุหม่ 
ทุกปี กรมธรรมคุ์ม้ครองอุบติัเหตุส่วนบุคคล ผลิตภณัฑแ์บบกลุ่มท่ีขายผา่นทางการขายตรง และ
ผลิตภณัฑแ์บบกลุ่มประเภทคุม้ครองลูกจา้ง 

   การค านวณเงินส ารองส าหรับกรมธรรมร์ะยะสั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินส ารองส าหรับ 
                     เบ้ียประกนัภยั และเงินส ารองส าหรับสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 

 เงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยั (Premium reserve) 

 เงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัคือค่าสูงสุดระหวา่งค่าเบ้ียประกนัท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดแ้ละค่าความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด  

 เงินส ารองส าหรับสินไหมทดแทน (Claim reserve) 

   เงินส ารองส าหรับสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่
บริษทัฯยงัไม่ไดจ่้าย (Accrued claim) ซ่ึงค่าท่ีไดม้าจากงบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษทัฯ ณ ส้ินเดือนท่ีท ารายงาน และอีกส่วนหน่ึงคือค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน
แลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) รวมกบัค่าเผื่อความผนัผวนอีก 15% ส าหรับ
กรมธรรมส่์วนบุคคล และ 9% ส าหรับกรมธรรมแ์บบกลุ่ม 

                      ค)  ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ใชว้ธีิการค านวณแบบ Chain Ladder ซ่ึง 
                           เป็นหน่ึงในวธีิมาตรฐานท่ีส านกังาน คปภ. ยอมรับ    

                  หน่วย : ลา้นบาท    

      

รายการ ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั             
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

143,921 146,105 130,333 128,738 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั               
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

3,073 2,648 2,900 2,491 
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หน่วย : ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ   

- ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงค์หลกั
เพ่ือใหน้กัลงทุนผูวิ้เคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัท่ีเป็นท่ี
ยอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาต
แลว้  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต เพ่ือ

วตัถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงจะตอ้ง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีไดรั้บการยอมรับ สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณ์จริงหรือในกรณี

ท่ีบริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั้น นอกจากน้ี มูลค่าส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้ง

รวมถึงค่าเผื่อความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังาน คปภ. 

ก าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่าง

ระหวา่งราคาบญัชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมากจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีแตกต่างกนัใน

การประเมินตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้จะน าขอ้มูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์แนว

ทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ  

6.  การลงทุนของบริษัท  

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน คือการลงทุนเพื่อให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว และมีความเส่ียงใน
ระดับท่ียอมรับได้ โดยยงัคงมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับภาระผูกพันในอนาคต ทั้ งน้ีจะต้อง

รายการ ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
 (Unpaid policy benefits) 

831 831 597 597 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 (Due to insured) 

4,484 4,484 4,209 4,209 
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สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ดา้นการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ดา้นการบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสิน และยงัคงค านึงถึงความสามารถในการช าระหน้ีอีกดว้ย ทั้งน้ีจะพิจารณาลงทุนในพอร์ทการ
ลงทุนท่ีหลากหลาย ตวัอยา่งเช่นตราสารหน้ี ตราสารทุน ตลาดเงิน กองทุนรวมและหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีถูก
ก าหนดข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบของประกนั และอยู่ในวงเงินการลงทุนของกลุ่มบริษทั การ
ตัดสินใจทางด้านการลงทุนทั้ งหมดจะเป็นไปตามกลยุทธ์และการควบคุมดูแล โดยใช้ทักษะ
ความสามารถ และความรอบคอบ ตามหลกัปรัชญาในการลงทุนของกลุ่มอลิอนัซ์ โดยจะตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะของตลาดในประเทศไทย และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของไทย 

 

วธีิการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนทีใ่ช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยทัว่ไปตามมาตรฐานบัญชี และ

การรายงานความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ก. ตราสารหนี ้

1)  ตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูง: ใชร้าคาท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (clean price) ณ ส้ินวนั ซ่ึง
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ หน่วยงานท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยรั์บรอง 
- ตราสารหน้ีท่ีท าธุรกรรมผา่นคู่สัญญาโดยตรง (Over the Counter): ประเมินมูลค่าโดยใช้

อตัราผลตอบแทนอา้งอิงซ่ึงประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท่ีมีระยะเวลาเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของตราสารหน้ีท่ีคลา้ยคลึงกบัตราสารหน้ีท่ีจะประเมินมูลค่า 

2)  ตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: ใชร้าคาท่ีเผยแพร่โดย Bloomberg 

ส าหรับตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด ประเมินราคาโดยใชว้ธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ข.  ตราสารทุน 

              1)  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 ตราสารทุนท่ีมีการซ้ือขาย ณ วนัประเมินราคา: ใชร้าคาเสนอซ้ือ (bid price)  ณ ส้ิน

วนัประเมิน ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ตราสารทุนท่ีไม่มีการซ้ือขาย ณ วนัประเมินราคา: ใชร้าคาเสนอซ้ือล่าสุด ภายใน

สิบหา้วนัท าการยอ้นหลงั 
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- ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่มีการซ้ือขายเกินกวา่สิบห้าวนัท า
การ: ใชว้ิธีการประเมินราคาโดยค านวณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก
หุ้นนั้นๆ ซ่ึงจะพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น เงินปันผล โดยอัตราคิดลดได้มาจากอัตรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลบวกค่าชดเชยความเส่ียงท่ีเหมาะสมโดยอา้งอิงแบบจ าลอง CAPM 
- ตราสารทุนประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ (warrant) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย:์ ใช้

ราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ วนัประเมินราคา กรณีไม่มีราคาเสนอซ้ือ ณ ส้ินวนัประเมินราคา ให้
ใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย ล่าสุด ก่อนวนัประเมินราคาแต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการ 
หากเกินช่วงเวลาดงักล่าว จะใชร้าคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามวธีิการประเมินท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 
หกัดว้ยราคาใชสิ้ทธิ (strike price) ทั้งน้ี มูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ศูนย ์

             2)  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์: ใชร้าคาท่ีเผยแพร่ผา่น Bloomberg ณ ส้ินวนั
ประเมินราคา 
- ตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุน: ประเมินราคาโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 

(NAV) ของกองทุนรวม ณ ส้ินวนัประเมินราคา กรณีไม่มีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย ณ 
ส้ินวนัประเมินราคา ใหใ้ชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย ล่าสุด ก่อนวนัประเมินราคา 

 

       ค.  เงินให้กู้ยมื 

1)  เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั:  

      ประเมินราคาโดยใชว้ธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

            2)  เงินใหกู้ย้มืโดยมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั:  

                  ลูกหน้ีท่ีช าระหน้ีปกติ   ประเมินมูลค่าเงินให้กูย้ืมคงคา้งรวมดอกเบ้ียคา้งช าระทั้งหมดและหกัค่า 
                 เผือ่การดอ้ยค่า  

 
 

        ง.  ตราสารอนุพนัธ์ 

             1)  Cross Currency Swap (CCS) ประเมินราคาโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของแต่ละคู่สกุลเงิน ซ่ึง
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย zero coupon rate ตามแต่ละสกุลเงิน และน ามาหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยหกักลบ
ทั้งสองสกุลเงิน เพื่อใหไ้ดมู้ลค่าสุทธิของ CCS 
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            2)  Bond Forward ประเมินมูลค่าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยค านวณราคาปัจจุบนัของพนัธบตัรท่ีใช้
อา้งอิงและมูลค่าปัจจุบนัของราคาซ้ือขายพนัธบตัรท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อหามูลค่าสุทธิของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว 

 
        จ.  เงินสดและเงินฝาก 
             1)  เงินสด ประเมินตามจ านวนท่ีถืออยู ่

             2)  เงินฝากสถาบนัการเงิน ประเมินตามจ านวนเงินท่ีฝากไว ้
 

       ฉ.  ทีด่ิน อาคาร และอาคารชุด 
ใชร้าคาประเมินโดยบริษทัประเมินมูลค่าหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 7,356 7,356 6,896 6,896 
ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุน้กู,้        ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, ตัว๋
แลกเงิน, หุน้กูแ้ปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย)์ 

142,598 146,380 129,338 133,241 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัท
ร่วม) 

6,162 6,518 3,728 3,989 

หน่วยลงทุน 7,784 7,784 7,825 7,825 
เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 7,844 8,731 7,548 8,366 
เงินให้กูย้ืม และเงินให้เช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซ่ิง 

28 28 34 34 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุน้            หุน้กู ้หน่วยลงทุน - - - - 
ตราสารอนุพนัธ์ 218 218 6 6 
เงินลงทุนอ่ืน (UL) 96 96 2 2 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 172,086 177,111 155,377 160,359 

หมายเหตุ  - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
บริษทัประกนัชีวิต เพื่อวตัถุประสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทั
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ประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 
7.  ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง  

ส าหรับผลการด าเนินงาน  บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมส าหรับปี จ านวน 37,442 ลา้นบาท ช่องทาง

ขายผ่านตวัแทนยงัคงเป็นช่องทางท่ีสร้างรายไดสู้งสุด ตามด้วยช่องทางขายผ่านธนาคารและช่องทาง

การตลาดขายตรง ช่องทางขายผ่านตัวแทนยงัคงเน้นการเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความ

คุม้ครองและสัญญาแนบทา้ย  ซ่ึงนอกจากจะท าให้ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีท ารายไดสู้งสุดแลว้  ยงัเป็น

ช่องทางท่ีสร้างมูลค่าส าหรับธุรกิจใหม่สูงสุดอีกดว้ย ส าหรับช่องทางขายผา่นธนาคาร  ส่วนผสมการขาย

ปรับไปเป็นผลิตภณัฑ์ให้ความคุม้ครองและประกนัสินเช่ือมากข้ึน  ส าหรับช่องทางการตลาดขายตรงก็

ยงัคงเป็นผูน้ าตลาดท่ีแขง็แกร่งติดต่อกนัเป็นปีท่ี 8  

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 จ  านวน 1,644 ล้านบาท สูงกว่าแผน ร้อยละ 31 เน่ืองมาจากรายได้จากการ

ลงทุนท่ีแขง็แกร่งและการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ  จากผลการด าเนินงานท่ีดีเยี่ยม บริษทัฯ ได้

จ่ายเงินปันผลในปี 2560  จ  านวน 1,923 ลา้นบาท   

               หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ    2560 2559 

เบีย้ประกนัภัยรับรวม 37,442 36,053  
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 31,057  29,855  
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 154  115  
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 6,231  6,083 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี
ก่อน 

13,588  10,306  

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 14,644 16,522 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,644 1,926 
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หน่วย : ร้อยละ 

รายการอตัราส่วน 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 51.34% 46.57% 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อ  : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 4.73% 7.02% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on equity ratio) 10.89% 13.68% 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on assets ratio)   
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 0.92% 1.05% 

- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบ Unit Linked และ Universal life 

0.92% 1.19% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 
( Return on Investment Ratio) 

  

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด  3.81%  4.16% 

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุน
จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบUnit Linked และ Universal 
life 

3.81% 4.16% 

อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 119.04% 122.20% 
 
หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ของบริษทัประกนัชีวิต     เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทั
ประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตท่ีให้ทั้งความคุม้ครอง
ชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ข้ึนอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี
สินทรัพยใ์นกองทุนเป็นของผูเ้อาประกนัมิไดเ้ป็นของบริษทั 

 - กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกนัชีวิตท่ีแยกส่วนความคุม้ครองชีวิต 
และส่วนการลงทุนอยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยูก่บัผลการลงทุนของบริษทั 
แต่ไม่ต ่ากวา่ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีไดรั้บรองไว ้
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8.  ความเพยีงพอของเงินกองทุน  
บริษทัฯ มีอตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (RBC Solvency Ratio) อยูใ่นระดบัท่ี
แข็งแกร่งและมัน่คง  ณ ส้ินปี 2560 อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 353 ซ่ึงสูง
กวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไวท่ี้ร้อยละ 140 ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน คปภ. อีกทั้งบริษทัฯ ยงัได้
ด าเนินการทดสอบสถานะการเงินภายใตภ้าวะวิกฤตทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ จะสามารถ
เผชิญและรับมือการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในกรณีท่ีเกิดภาวะเลวร้ายหรือไม่พึงประสงคไ์ด ้
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 ณ วนัที ่31  ธันวาคม  

2560 2559 
สินทรัพยร์วม 178,995  162,109 
หน้ีสินรวม   162,601  148,315 

- หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั  146,994 133,233 
   - หน้ีสินอ่ืน  15,607 15,082 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  16,394 13,793 
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 353% 385% 
เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด  24,967 25,771 
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย  7,077 6,697 

 
หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการก าหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุน
ของบริษทัประกันชีวิต ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดูแล
บริษทัท่ีมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได ้

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ  

- รายการขา้งตน้ค านวณโดยใช้ราคาประเมิน  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ  

 
9.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิทีล่่วงมาทีผู้่สอบบัญชีตรวจสอบและ                      
แสดงความเห็นแล้ว 




























































































































































