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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 บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จ ากัด  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2494 และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
บริษทัฯด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการประกนัชีวติ 

วนัท่ี 7 เมษายน 2538 กลุ่มบริษทัในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้เชิญ ซีเอ็มจี เอเชีย ซ่ึงเป็นบริษัท
ประกนัชีวิตชั้นน าของประเทศออสเตรเลียในขณะนั้น  เขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมคา้ และมีการ
เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ประกนัชีวิตศรีอยุธยา จาร์ดีน ซีเอม็จี จ  ากดั (มหาชน) โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 100 ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2540 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ประกนัชีวิตศรีอยุธยา
ซีเอม็จี จ  ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2545 ได้มีการร่วมลงทุนกับกลุ่มอลิอันซ์และ กลุ่มซี.พี . ได้เปล่ียนช่ือบริษัท 
เป็น บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)   

เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 จนถึงปัจจุบนั เปล่ียนมาใช้ช่ือ บริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จ  ากดั 
(มหาชน) ดว้ยทุนจดทะเบียน 4,000 ลา้นบาท ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,950 ลา้นบาท 

ส านกังานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

1.2  นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 
1.2.1 ทศิทางการขยายงาน 

สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาดโดยรวม 
โดยภาพรวม ธุรกิจประกนัชีวิตไทยในปี 2564 เติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.56 (มกราคม – พฤศจิกายน 
2564) เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนหน่ึงจากการเติบโตเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต
ควบการลงทุน และ ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกนัสุขภาพและโรคร้ายแรง 
จากแนวโน้มของค่ารักษาพยาบาลท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี รวมถึงสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) และสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ท าให้
ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนบริหารความเส่ียงดา้นสุขภาพเพิ่มมากข้ึน 
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2. ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท 

 การประกนัชีวิตกรมธรรมห์ลกั สัญญาเพิ่มเติม  

 

รวม 

ผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวติ
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อุบ
ตัิเห

ตุ 

สุข
ภา
พ  

อื่น
ๆ  

สามญั   กลุ่ม 

เบ้ียประกนัภยัโดยตรง 19,930 933 543 450 153 668 9,183 161 32,068 

สัดส่วนจากเบ้ียประกนัภยั

โดยตรงรวม (ร้อยละ) 

62 3 2 1 0 2 29 1 100 

ในปี 2564 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจ านวน ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2563 จ  านวน 616 ลา้น

บาท  หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.96  

สัดส่วนเบ้ียรับรวมของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยล 5.14 ของเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งหมดจากบริษทั

ประกนัชีวิต 21 บริษทั (ท่ีมา: รายงานเบ้ียประกนัภยัรับรวมแยกตามประเภทส าหรับระยะเวลา 11 

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) 

แนวโน้มทางการตลาด  

บริษทัฯ ยงัคงมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือ ช่องทางขายผา่นตวัแทน

ช่องทางขายผา่นธนาคาร และช่องทางการตลาดขายตรง  
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ในส่วนของผลิตภณัฑ์ บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ชดัเจนในการเติบโตธุรกิจประกนัคุม้ครองสุขภาพ ซ่ึงมี

หน่วยธุรกิจ Health Profit Center เป็นผูข้บัเคล่ือนและขยายตลาดในกลุ่มน้ี เน่ืองจากประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีเขา้สู่สังคมสูงวยั ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงข้ึนและสภาวะดอกเบ้ียท่ีต ่าลง ท าให้

ประกันแบบออมทรัพยไ์ม่เป็นท่ีน่าสนใจต่อทั้งผูบ้ริโภคและต่อบริษทัฯ โดยภาพรวมในปี 2563 

บริษัทสามารถเติบโตในธุรกิจประกันคุ้มครองสุขภาพถึง 6% และมีเป้าหมายท่ีจะเติบโต 14%  

ในปี 2564 

ในส่วนของภาพลกัษณ์องคก์ร ยงัคงเนน้การสร้างการรับรู้แบรนด์อลิอนัซ์ อยุธยา ในฐานะผูน้ าการ

คุม้ครองชีวิตและสุขภาพ และเป็นแบรนด์ท่ีกลา้บอกเง่ือนไข เนน้ความตรงไปตรงมา นอกจากนั้น 

จากการควบรวมกิจการของธุรกิจประกันภัย 2 บริษัท   ภายในเครืออลิอันซ์ (บริษัท อลิอันซ์ 

ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)) โดยบริษทัใหม่ 

ด าเนินการภายใตช่ื้อ บมจ.อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัภยั จึงได้มีการใช้แบรนด์และตราสัญลกัษณ์

เดียวกนั ซ่ึงถือเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้ว่าบริษทัฯสามารถให้ความคุม้ครองท่ีครอบคลุม  

ทั้งประกนัชีวติ สุขภาพ และ วนิาศภยั ภายใตแ้บรนดเ์ดียวกนั 

1.2.2 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ  

เป้าหมายหลกั การด าเนินงานโดยรวมจะยงัคงเนน้ท่ีการขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนผา่นช่อง
ทางการขายผ่านตวัแทน ช่องทางขายผ่านธนาคาร และช่องทางการตลาดขายตรง โดยเน้นการ
บริการท่ีให้บริการลูกคา้อย่างเป็นธรรม ยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง และน าเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัมาใช้
ในการสนบัสนุนการขาย ช่องทางการขายผา่นตวัแทนจะเนน้ขายผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความคุม้ครองและ
เร่งสรรหาตวัแทน ช่องทางการขายผา่นธนาคารจะยงัคงเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัธนาคาร
คู่ค้า เพื่อการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ส าหรับการตลาดขายตรงจะเน้นการด ารงความเป็นหน่ึงในด้าน 
ส่วนแบ่งการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพ และส าหรับช่องทางดิจิทลัจะมุ่งเนน้สินคา้ท่ีเขา้ใจง่าย  
โดยมีกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจดงัน้ี  
- การปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม 
- การยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลางและการเติบโต 
- การมุ่งสู่ดิจิทลัและความเป็นเลิศดา้นเทคนิค  
- การพฒันาบุคลากร 
- การควบคุมการปฏิบติัตามกฏระเบียบ 
- การบริหารความเส่ียง 
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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  พร้อมกบัโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ีได ้

คัดสรรมาแลว้ 

4) กรมธรรมป์ระเภทอ่ืนๆ 

 1.3.2 ธุรกจิการลงทุน 

บริษทัฯ มีการลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวติ(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2551  

1. เงินฝากสถาบนัการเงิน 

2. ตราสารหน้ี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. ตราสารทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. หน่วยลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

6. ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

7. การใหกู้ย้มื 

8. การท าธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 

1.4   รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัทฯ  และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยก 

ตามประเภทของการรับประกนัภัย 

   รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการท่ีส าคญัของบริษทัฯ สามารถศึกษาไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

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

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) ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ  

สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้  https://www.azay.co.th 
ข. ใบรับรองแพทยผ์ูรั้กษาท่ีสถานพยาบาลนั้นออกให้ หรือ รายงานแพทยผ์ูต้รวจรักษาตาม   

แบบฟอร์มของบริษัทฯ โดยให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้ นหน่ึงท่ีมีใบอนุญาตประกอบ 
โรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผูต้รวจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ  
ประทบัตราสถานพยาบาล 

ก. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ตน้ฉบบั) 
2) การเรียกร้องสินไหมกรณีเจ็บป่วยและรักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน (IPD) หรือไดรั้บบาดเจ็บ

จากอุบติัเหตุ (HS, HB, AI, PA) 
 การจดัเตรียมเอกสาร 

ค. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลผู ้ป่วยใน หรือโรคร้ายแรง 
(AI/PA/IPD/CI) สามารถดาวน์โหลดท่ี https://www.azay.co.th 

ง. รายงานแพทย ์ผูต้รวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษทัฯ โดยให้แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ีมี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทยผ์ูต้รวจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
พร้อมลงนาม และประทบัตราสถานพยาบาล ในกรณีท่ีเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมตาม
สัญญา HB Plus เน่ืองจากการผา่ตดัซับซ้อน หรือผ่าตดัใหญ่ จะตอ้งแนบเอกสารรายงาน
การผา่ตดั (Operative Note) 

จ. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตน้ฉบบั (กรณีเรียกร้องค่ารักษารายวนัอย่างเดียวให้ใช้
ส าเนาใบเสร็จได)้ 

ฉ. ใบแจกแจง รายการค่ารักษาทุกรายการพร้อมรายละเอียดการรับประทานยา 
ช. เอกสารทางการแพทยอ่ื์นๆ ( ถา้มี ) 

- ฟิลม์เอก็ซเรย ์หรือ ใบอ่านฟิลม์ 
- ใบนดัฉีดวคัซีนป้องกนัพิษสุนขับา้ท่ีไดรั้บการฉีดครบ 5 เขม็ กรณีถูกสุนขักดั 
- ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 
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3) การเรียกร้องสินไหมตามสัญญาโรคร้ายแรง (CI, DDB, CB ) 
การจดัเตรียมเอกสาร 
ก. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยใน หรือโรค

ร้ายแรง (AI/PA/IPD/CI) สามารถดาวน์โหลดท่ี https://www.azay.co.th 
ข. รายงานแพทย์ ผู ้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ท่ีแถลงผลการวินิจฉัยโรค  

โดยละเอียด โดยให้แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และ
เป็นแพทยผ์ูท้  าการตรวจรักษา กรอกรายละเอียดให้ครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนาม
และประทบัตราโรงพยาบาล 

ค. เอกสารทางการแพทยอ่ื์นๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซเรยพ์ร้อมรายงานผลการอ่านฟิล์ม ส าเนา
ประวติัการรักษา ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ ผลการตรวจช้ินเน้ือ หรือผลทางพยาธิสภาพ 
เป็นตน้ 

ง. กรมธรรมป์ระกนัชีวติตน้ฉบบั 
จ. หนงัสือยนิยอม ท่ีกรอกโดยครบถว้นพร้อมลงลายมือช่ือ 

4) การเรียกร้องสินไหม กรณีเสียชีวติ 
การจดัเตรียมเอกสาร กรณีเสียชีวติโดยสาเหตุธรรมชาติ อาทิ โรคภยัไขเ้จบ็หรือความชรา 
ก. กรมธรรมป์ระกนัภยัตน้ฉบบัและใบรับเงินงวดสุดทา้ย (ถา้มี) 
ข. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม สามารถดาวน์โหลดท่ี https://www.azay.co.th 
ค. ใบรับรองแพทยผ์ูรั้กษาส าหรับสินไหมมรณกรรม 
ง. ใบมรณบตัรตน้ฉบบัและฉบบัส าเนาท่ีรับรองโดยผูรั้บประโยชน์ 
จ. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูต้ายตน้ฉบบั และฉบบัส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูรั้บประโยชน์ท่านใดท่านหน่ึง 
ฉ. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บประโยชน์ทุกคน พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
ช. หนงัสือยนิยอม ท่ีกรอกครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือ 
ซ. ใบน าส่งการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 
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การจดัเตรียมเอกสาร กรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ หรือถูกฆาตกรรม หรือมีผลทางคดี  
กรุณาจดัเตรียมเอกสาร เพิ่มเติม ดงัน้ี 

ก. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ข. ส าเนาการชนัสูตรพลิกศพ (กรณีไม่ไดมี้การผา่พิสูจน์) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย 

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

ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

กรุณาติดต่อ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1373 เพื่อแจ้งให้บริษทัฯ ทราบทนัที และยื่นเอกสาร
มรณกรรม ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 

บริการไม่ต้องส ารองจ่าย 

บริการไม่ตอ้งส ารองจ่าย คือบริการทางด้านการการรักษาพยาบาลท่ี บริษทัฯ พฒันาข้ึน เพื่อให ้
การบริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั ณ โรงพยาบาลชั้นน าในเครือข่ายอลิอนัซ์อยุธยาแคร์ โดยไม่ตอ้ง 
ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่โรงพยาบาล ภายใตเ้ง่ือนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

1. บริการผู้ป่วยในแบบไม่ต้องส ารองจ่าย (IPD Cashless Service via Internet)  คือการขอใช้
สิทธ์ิในการเขา้รักษาตวัแบบผูป่้วยในโดยไม่ตอ้งส ารองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลเครือข่ายอลิ
อนัซ์อยธุยาแคร์ 498  แห่งทัว่ประเทศ  
ขั้นตอนการขอใชบ้ริการ 

แจง้ความจ านงขอใชสิ้ทธ์ิโดยยื่นบตัรประจ าตวัประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล เม่ือแพทย์
ผูต้รวจลงความเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องรับตัวไวเ้ป็นผู ้ป่วยใน เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ด าเนินการตรวจสอบสิทธ์ิ ตรวจสอบผลประโยชน์และสถานะกรมธรรม ์เพื่อยนืยนัสิทธ์ิผูป่้วย
ในเบ้ืองตน้ จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษทัตามขั้นตอน กรณีท่ีบริษทัฯรับเร่ืองแลว้ 
ระบบจะแสดงขอ้มูลผูถื้อกรมธรรม์ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลจะแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธ์ิท่ี
โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเ้อาประกนัภยัโดยตรง 
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2. บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องส ารองจ่าย (OPD Cashless Service) คือการขอใช้สิทธ์ิในการ  
รักษาตวัแบบผูป่้วยนอกโดยไม่ต้องส ารองเงินจ่ายทั้ งลูกค้ารายสามญัและประกันกลุ่ม ณ  
โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอนัซ์อยธุยาแคร์  498  แห่งทัว่ประเทศ  
ขั้นตอนการขอใชบ้ริการ 
แจ้งความจ านงขอใช้สิทธ์ิโดยยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล เม่ือ
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบสิทธ์ิของผูเ้อาประกนัภยัแลว้จะแจง้ผลประโยชน์ และความคุม้ครองตาม
กรมธรรมใ์ห้ผูเ้อาประกนัภยัทราบ รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนเกินสิทธ์ิท่ีโรงพยาบาลจะเรียกเก็บจาก
ผูเ้อาประกนัภยัโดยตรง 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหบ้ริการผูป่้วยนอกแบบไม่ตอ้งส ารองจ่าย เฉพาะ 
ก.  ผูเ้อาประกนัภยัท่ีไม่มีขอ้ยกเวน้เฉพาะท่ีระบุในกรมธรรม ์ 
ข.  กรมธรรมท่ี์ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ค.  กรมธรรมท่ี์ไม่มีค่าใชจ่้ายคงคา้งกบับริษทัฯ 
ง.  กรณีท่ี ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธ์ิความคุม้ครองภายใตเ้ง่ือนไขกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยั  

                           จะตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเกินสิทธ์ินั้นใหก้บัโรงพยาบาล 
จ.  กรณี ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถใชบ้ริการได ้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งเอกสารเรียกร้อง

สินไหมมายงัฝ่ายสินไหมได้ตามปกติ โดยแนบเอกสารท่ีระบุใน ขอ้ 1) และขอ้ 2) หาก
บริษทัฯ ตรวจพบวา่การเจ็บป่วย หรือ การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนนั้น ไม่อยูภ่ายใต ้ความคุม้ครอง
ของกรมธรรม ์บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้ายกบัผูเ้อาประกนัภยัต่อไป 

บริการส่งข้อความแจ้งการพจิารณาสินไหม ส าหรับลูกค้า ประกอบด้วย 
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”้  
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ตวัอยา่งขอ้ความ  กรณีจ่ายโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
“สินไหมของคุณ<ช่ือ-นามสกุล> อนุมติั <x,xxx.xxบ.> โดยโอนเงินเขา้บญัชีลูกคา้ 
เลขท่ี   XXXXXXX0187 วนัท่ี  <dd/mm/yy>” 

 5)  การจ่ายเงินตามสัญญาประกนัภยั 
ก.  การจ่ายเงินตามเง่ือนไขกรมธรรมโ์ดยอตัโนมติั  

บริษทัฯ จะจ่ายเงินตามเง่ือนไขกรมธรรมใ์ห้ผูเ้อาประกนัภยัโดยอตัโนมติั โดยบริษทัฯมี
ระบบคอมพิวเตอร์ค านวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บเงิน
ผลประโยชน์ถูกตอ้งตามแบบประกนัภยั  
การติดต่อผูเ้อาประกนัภยั  
- บริษัท จะจัดส่งหนังสือ และข้อความสั้ น (SMS) หรือข้อความผ่านโมบาย

แอพพลิเคชัน่ แจง้ผูเ้อาประกนัภยัก่อนวนัครบก าหนด 30 วนั 
- เม่ือมีการจ่ายเงินตามเง่ือนไขกรมธรรม์ บริษทัฯ จะส่งขอ้ความสั้ น (SMS) แจง้ 

ผูเ้อาประกนัภยั อีกคร้ัง 
ข.  การขอเวนคืนกรมธรรม ์ 

ผูถื้อกรมธรรมจ์ดัเตรียมเอกสาร 
- หนงัสือขอเวนคืนกรมธรรม ์
- เล่มกรมธรรม ์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 

ค.  การขอกูเ้งินตามกรมธรรม ์
ผูถื้อกรมธรรมจ์ดัเตรียมเอกสาร 
- สัญญากูเ้งินตามกรมธรรม ์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 
- ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์พร้อมรับรองส าเนา 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้อาประกนัภยั บริษทัฯ มีช่องทาง “โมบายแอพพลิเคชัน่”  
เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัตรวจสอบจ านวนเงินท่ีสามารถกูไ้ด ้และสามารถด าเนินการกูเ้งิน
ตามกรมธรรมไ์ดด้ว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท า “ขั้นตอน พร้อมหนงัสือขอเวนคืนกรมธรรม ์และสัญญากูเ้งินตาม  
กรมธรรม์” ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (http://www.azay.co.th) เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยั 
สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจขั้นตอนการขอเวนคืนกรมธรรม ์และกูเ้งินตามกรมธรรม์
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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การติดต่อผูเ้อาประกนัภยั 
เม่ือมีการอนุมติัจ่ายเงินตามท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้อง บริษทัฯ จะส่งหนงัสือ และ
ขอ้ความสั้น (SMS) แจง้ผูเ้อาประกนัภยั 

1.5.2  วธีิการติดต่อบริษัท  และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กรณมีีข้อพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน  
1) การติดต่อเร่ืองร้องเรียน  

  ลูกคา้สามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนมายงับริษทัฯ โดยผ่านช่องทางโทรศพัท์  โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) จดหมาย  หรือเขา้มาร้องเรียนท่ีบริษทัฯ เองโดยตรง ซ่ึงรายละเอียดมี
ดงัต่อไปน้ี 
โทรศพัท:์  ศูนยดู์แลลูกคา้ อลิอนัซ์ อยธุยา. โทร.1373    

โทรสาร: 0-2305-7999 ext 8222   

e-mail: voiceofcustomer@azay.co.th    

  
ไปรษณีย:์ ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนลูกคา้ (Complaint Management)   

บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ชั้น 6 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898  
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

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 น. 
เสาร์ - อาทิตย ์09.00- 17.00 น. 

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.  

   

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

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

พระนครศรีอยธุยา  0-3532-3274-7 จนัทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. 
เสาร์ 09.00-13.00 น.   เชียงใหม่  0-5327-2072-4 

0-5327-7013 
0-5327-9311 
0-5327-9347 

ศรีราชา  0-3831-4377-8 
หาดใหญ่(สงขลา) 0-7455-9024 

0-7455-2026 
0-7455-9030 

ตรัง 0-7521-8568 
0-7521-8979 
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2) ขั้นตอนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน 

ส าหรับขั้นตอนการบริหารการจดัเร่ืองร้องเรียน ไม่ว่าผ่านช่องทางใด เจา้หน้าท่ีท่ีรับเร่ือง 
จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

กรณีรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้โดยตรง 
ก) ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า (Complaint  Management) ประสานงานกับผูร้้องเรียน 

เพื่อสอบถามรายละเอียดเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลกรมธรรมเ์บ้ืองตน้ 
รวมทั้งขอเอกสารเพิ่มเติม กรณีเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวต้องใช้เอกสารประกอบเพื่อ 
ท าการตรวจสอบ และพิจารณาประกอบเร่ืองร้องเรียน     

ข) บนัทึกเร่ืองร้องเรียนของผูร้้องเรียนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งลงในระบบบริหารจดัการ
เร่ืองร้องเรียน และส่งต่อเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Person 
In  Charge) กบัเร่ืองท่ีลูกคา้ร้องเรียนให้ด าเนินการพิจารณาและแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 
พร้อมแจง้ฝ่ายควบคุมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance) ให้รับทราบอีกทาง
หน่ึง 

ค) ด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตัวแทนของหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง  
(Person In Charge) เพื่อให้กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกค้าเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

ง) ติดตามผลการพิจารณา และควบคุมให้เร่ืองร้องเรียนแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นความดูแล
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Person In  Charge) ด าเนินการให้แลว้เสร็จ  เพื่อให้ลูกคา้
ไดรั้บการตอบผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดรั้บผล
การพิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัจากยติุขอ้ร้องเรียนแลว้ภายใน 7 วนั  

จ) ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลปิดเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง (Person In  Charge) เพื่อให้มั่นใจว่า เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวปิดเร่ืองได ้
อยา่งสมบูรณ์  

กรณีรับเร่ืองร้องเรียนผา่นหน่วยงานก ากบัดูแล 
ก) ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า (Complaint Management)  จะรับเร่ืองร้องเรียนผ่าน

หน่วยงานก ากบัดูแล รวมทั้งประสานงานกบัผูร้้องเรียน (ถา้มี)  กรณี รับเร่ืองร้องเรียน
ทางอีเมล์ เจา้หนา้ท่ีจะท าการตอบรับเจา้หน้าท่ีก ากบัดูแล เพื่อให้รับทราบสถานะของ
เร่ืองร้องเรียน  

ข) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์เบ้ืองต้น รวมทั้ งขอเอกสารเพิ่มเติม กรณี 
เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวต้องใช้เอกสารประกอบเพื่อท าการตรวจสอบ และพิจารณา
ประกอบเร่ืองร้องเรียน     
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ค) บนัทึกเร่ืองร้องเรียนของผูร้้องเรียนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งลงในระบบบริหารจดัการ

เร่ืองร้องเรียน และส่งต่อเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Person 
In  Charge) กบัเร่ืองท่ีลูกคา้ร้องเรียนให้ด าเนินการพิจารณาและแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 
พ ร้อมแจ้งฝ่ายควบ คุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance) ให้ รับทราบ 
อีกทางหน่ึง 

ง) ด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตัวแทนของหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง  
(Person In Charge) เพื่อให้กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกค้าเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

จ) ติดตามผลการพิจารณา และควบคุมให้เร่ืองร้องเรียนแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นความดูแล
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Person In  Charge) ด าเนินการให้แลว้เสร็จ  เพื่อให้ลูกคา้
ไดรั้บการตอบผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด[1]และไดรั้บผล
การพิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัจากยติุขอ้ร้องเรียนแลว้ภายใน 7 วนั 

ฉ) ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลปิดเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง (Person In  Charge) เพื่อให้มั่นใจว่า เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวปิดเร่ืองได ้
อยา่งสมบูรณ์ 

ช) ด าเนินการช้ีแจงเร่ืองร้องเรียนไปท่ีหน่วยงานก ากบัดูแล 
ช.1) กรณี เร่ืองร้องเรียนท่ีตอ้งช้ีแจงหน่วยงานส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีถูก  

ร้องเรียน (Person In  Charge) จะแจ้งผลการพิจารณามายงัฝ่ายรับเร่ือง
ร้อง เรียน ลูกค้า  (Complaint Management)  และ ช้ี แจงให้ ห น่ วยงาน
ส านักงานก.ล.ต รับทราบ  ซ่ึ งฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า  (Complaint 
Management)  จ ะ แ จ้ ง ให้ ฝ่ าย ค วบ คุ ม ก ารป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ระ เบี ยบ 
(Compliance) รับทราบดว้ยอีกทางหน่ึง 

ช.2) กรณีเร่ืองร้องเรียนท่ีต้องช้ีแจงหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ อาทิ ส านักงาน 
ค.ป.ภ ศูนยด์ ารงธรรม ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
(Person In  Charge) จะแจง้ผลการพิจารณามายงัฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนลูกคา้ 
(Complaint Management) และช้ีแจงใหห้น่วยงานก ากบัดูแลรับทราบ 

 
 
 

[1]     กรณีเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไม่สามารถตอบกลับลูกค้าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้าจะประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ด าเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ และติดตามผลการพิจารณาจนกระท่ังลูกค้าได้รับทราบผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
น้ัน ๆ 
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2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท  
บริษทัฯ ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยความไวว้างใจของลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และสาธารณชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งมัน่อยู่บนหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
บริษทั (Board of Directors) มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เรียกว่า 
“Allianz Ayudhya Governance and Control Policy” รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการส่งเสริม
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และสนับสนุนการสร้างระบบธรรมาภิบาล (System of Governance) ของ 
บริษัทฯโดยเน้นถึงโครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคญั 
เพื่อดูแลให้บริษทัฯ มีกลไกในการควบคุม ก ากบั ท่ีมีประสิทธิผล และติดตามดูแลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทัฯในระยะยาว 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อธิบายถึงรายละเอียดขององค์ประกอบท่ีส าคญัต่างๆ ของ
ระบบธรรมาภิบาล (System of Governance) ได้แก่ องค์ประกอบท่ีส าคญั (Key Elements) ขอ้ก าหนด
ทัว่ไป (General Governance Requirements) บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีส าคญั (Key Functions) 
เช่น  ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ฝ่ายบริหารความเส่ียง ฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ี นโยบายดงักล่าว ยงัระบุถึง
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ของบริษทัฯ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงครอบคลุมถึง 
กรอบการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) องค์ประกอบของการควบคุมทัว่ไป (General 
Control Elements) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ตามหลกัการ “The Three-lines-of-
defenses Model” และการควบคุมภายในเฉพาะด้าน  (Specific Control Areas) ท่ีส าคัญไวอี้กด้วย เช่น 
การควบคุมภายในส าหรับการรายงานทางการเงิน เทคโนโลยสีารสนเทศ และการลงทุน เป็นตน้ 
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2.2   โครงสร้างองค์กรของบริษัท   
 

         
 

โทมสั ชาร์ลส วิลสนั 
    

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บริษทั อลิอนัซ ์อยุธยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)     

 
    

      

 
        

    
ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์     โรเบิร์ต พอล เกรย ์

   
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงิน  

ประจ าประเทศไทย 
    

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มงานธุรกิจ
ประกนัสุขภาพ ประจ าประเทศไทย    

            
   

            
   

จนัทนา ชินวรรโณ     กิตติ ปิณฑวิรุจน ์ 
   

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงาน
ทรัพยากรบุคคล ประจ าประเทศไทย 

    

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
กฎหมายและควบคุมการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ 
ประจ าประเทศไทย 

   

            
   

            
   

สก๊อต อาแลน คาเมรอน     พชัรา ทวีชยัวฒันะ   
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าประเทศไทย 

    
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงาน
บริหารงานลูกคา้ประจ าประเทศไทย 

  
 

            
   

            
   

สุรจกัษ ์โกฏิกุล     ชารอน ตนั 
   

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการ
ลงทุน    ประจ าประเทศไทย 

    
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันา

ผลิตภณัฑ ์    

            
   

            
   

วิรงค ์พฒันก าจร     ชยา ควรคิด 
   

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหาร
ตวัแทน 

    
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหาร
การขายผา่นช่องทางขายตรง ช่องทาง

ธนาคาร และธุรกิจประกนักลุ่ม 
               

     
 

        
     

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

       
 

โทมสั ชาร์ลส วิลสนั 

 
 

          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บริษทั อลิอนัซ ์อยุธยา ประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 
 

 
  

  

  

 

        
    กิตติ ปิณฑวิรุจน ์

  

  
   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายควบคุม

การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  ประจ าประเทศ
ไทย 

  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจ าประเทศไทย 
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2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการ  8 ท่าน ดังรายช่ือ
ต่อไปน้ี 

  ช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นางอนุชา ทวราชา  ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค ์จุลชาต  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายฐิติวฒิุ สุขพรชยักุล  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายพงศพ์ินิต เดชะคุปต ์  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายโทมสั ชาร์ลส วลิสัน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นางนภาภรณ์ ลญัฉน์ดี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
8. นายกิตติ ปิณฑวรุิจน์  กรรมการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้ริหารบริษทัประกอบดว้ย 
 ช่ือ - นามสกุล  ต าแหน่ง บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 1. นายโทมสั ชาร์ลส วลิสัน 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบ ริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

รับผิดชอบ ก ากับ ดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม  เพื่ อให้ เป็นไปตามนโยบาย 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษทัท่ีได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบ ริษัท  และ /ห รือ  ม ติ 
ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  รวมถึงดูแลให้มีการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมุ่งเน้นท่ีการ
ดูแลบุคลากร ผลิตภัณฑ์  การส่ือสาร 
การตลาด และลูกคา้ 

 2. นายยาน-คริสเตียน  

    โรเซอไมเยอร์ 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่สาย
งานการเงินประจ าประเทศไทย 

รับผดิชอบดูแลบริหารจดัการดา้นการเงิน
ของกิจการ เป็นผูน้ าและการประสานงาน
ดา้นการวางแผนการเงินและการจดัท า
รายงานภายใน การบญัชีการเงินและ 
การจดัท างบประมาณ นอกจากน้ียงั
รับผดิชอบในการปกป้องเงินทุนใหก้บั 
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 ช่ือ - นามสกุล  ต าแหน่ง บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 3. นายโรเบิร์ต พอล เกรย ์ 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่กลุ่ม

งานธุรกิจประกันสุขภาพประจ า

ประเทศไทย 

รับผิดชอบดูแลบริหารจดัการงานสายงาน
ปฏิบัติการ และก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 
ในกลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
ธุรกิจ 

 4. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่สาย

งานกฎหมายและควบ คุมการ

ปฏิบั ติตามกฎระเบี ยบประจ า

ประเทศไทย 

 

รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการงานด้าน

ก ฎ ห ม าย  ค ว บ คุ ม ก า รป ฏิ บั ติ ต าม

กฎระเบียบ ความสัมพนัธ์ภาครัฐ เพื่อให้

รองรับการด าเนินธุรกิจและให้มีการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีของธุรกิจ 

 5. น.ส.จนัทนา ชินวรรโณ 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่สาย

งาน ท รัพ ย าก ร บุ ค คล ป ระจ า

ประเทศไทย 

รับผิดชอบดูแลบริหารจดัการและก าหนด

ทิศทางกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกบัเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง

ก ารจัดก ารผลตอบแทน  ก ารพัฒ น า

ทรัพยากรบุคคลผ่านการเรียนรู้และการ

พฒันาความสามารถ การวางแผนการสืบ

ทอดต าแหน่งในองคก์ร รวมถึงการบริหาร

มีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ของคนใน

องคก์รและของบริษทั 

 6. นางสาวพชัรา  

    ทวชียัวฒันะ 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่สาย

งานบ ริห ารงาน ลู กค้ าป ระจ า

ประเทศไทย 

 

 

รับผิดชอบดูแลบริหารจดัการด้านตลาด

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าท่ี ต่อ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ งบ ริ ษั ท 

สนับสนุนช่องทางการขายในแง่ของการ

วางแผนกลยุทธ์การขาย การส่ือสารและ

การจดักิจกรรมการขายของธุรกิจ  
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 ช่ือ - นามสกุล  ต าแหน่ง บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 7.นายสก๊อต อาแลน  

     คาเมรอน 

 

รอ งก รรม ก ารผู ้ จ ัด ก าร ให ญ่      

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าประเทศไทย 

รับผิดชอบ ดูแล ส่ วนงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงส่วนงานดิจิตอลและ

นวตักรรมขอ้มูล ของธุรกิจ 

 8. นายสุรจกัษ ์โกฏิกุล 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่สาย

งานการลงทุนประจ าประเทศไทย 

รับผิดชอบดูแลบริหารจดัการงานดา้นการ

ลงทุนการวางแผนกลยุทธ์การลงทุน การ

จดัการสินทรัพย์การประเมินความเส่ียง

ทางธุรกิจ การจดัสรรสินทรัพยเ์พื่อสร้าง

ผลงานการลงทุนท่ีสมดุลของบริษทั 

 9. นางชารอน ตนั 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

รับผิดชอบดูแลบริหารจดัการงานพฒันา

ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้มัน่ใจวา่งานดา้นจดัการ

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ล ะ ด้ าน Actuarial Pricing 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 

 

10.นายวริงค ์ พฒันก าจร 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่สาย

งานบริหารตวัแทน 

รับผิดชอบดูแลบริหารจดัการและก าหนด
ทิศทางกลยุทธ์ด้านงานบริหารตัวแทน 
งานฝึกอบรมของหน่วยงานและการพฒันา  
และงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 11.นายชยา ควรคิด 

 

รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ สาย

งานบริหารการขายผ่านช่องทาง

ขายตรง ช่องทางธนาคาร และ

ธุรกิจประกนักลุ่ม 

รับผิดชอบงานบริหารการขายผา่นช่องทาง

ขายตรงธุ ร กิ จ  ก ารข ายผ่ าน ช่องท าง

ธนาคาร และธุรกิจประกนักลุ่ม รวมถึงการ

ผลกัดนัและขบัเคล่ือนยอดขายของทั้งสาม

ช่องทางของบริษทั 
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2.4  คณะกรรมการชุดย่อย  
2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2550 เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติในเร่ือง โครงสร้าง คุณสมบัติ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทประกันภัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 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. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 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. 2564 ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน ดงั 
รายช่ือต่อไปน้ี 

   ช่ือ      ต าแหน่ง 
 
           1.  นายณรงค ์จุลชาต     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
           2. นายฐิติวุฒิ สุขพรชยักุล    กรรมการตรวจสอบ 
            3.  นางนภาภรณ์ ลญัฉน์ดี    กรรมการตรวจสอบ 
             4.  นายพงศพ์ินิต เดชะคุปต ์   กรรมการตรวจสอบ 
           5.  นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย ์   กรรมการตรวจสอบ 
 

2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีดูแล และรับผิดชอบในการสอบทานนโยบายการ
บริหาร ความเส่ียงเพื่อให้แน่ใจวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมธุรกิจประกันภยัท่ีระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก ากับการบริหาร
จดัการความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมินความเส่ียงและความมัน่คงทางการเงินของ
บริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2564 และขอ้ก าหนดของกลุ่มอลิอนัซ์ ทั้งน้ี รายละเอียดต่างๆของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้ งหน้าท่ี รับผิดชอบได้ถูกระบุไว้ในกฏบัตร
คณะกรรมการการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 
คณะกรรมการจดัการความเส่ียง ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน 
ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

   ช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นายจิน เซ็น หวอ่ง   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโทมสั ชาร์ลส วลิสัน   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์  กรรมการ 
4. นายโรเบิร์ต พอล เกรย ์   กรรมการ 
5. นางชารอน ตนั    กรรมการ 
6. นายกิตติ ปิณฑวรุิจน์   กรรมการ 
7. นางเวย ยนิ ลิม    กรรมการ 
8. นายสุรจกัษ ์โกฏิกุล   กรรมการ 
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2.4.3  คณะกรรมการลงทุน   
คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการลงทุน สัดส่วนการลงทุน และอตัรา
ผลตอบแทนเป้าหมายของเงินทุนประเภทต่างๆ ตลอดจนพิจารณาและให้ค  าแนะน าในการ
ตดัสินใจเลือกลงทุน นโยบายดงักล่าวจะใชเ้ป็นแนวปฏิบติัเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์และ
ก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีเป็นเป้าหมายของฝ่ายลงทุน นอกจากน้ีบริษทัฯได้วางระบบ
ติดตามการปฏิบติังานตามนโยบาย โดยให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการลงทุนจดัท ารายงานผล
การซ้ือขาย และรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของสินทรัพยล์งทุน เพื่อเสนอต่อกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการการลงทุน ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 9 
ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

 
ช่ือ     ต าแหน่ง 

1. นายโทมสั วลิสัน    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสุรจกัษ ์โกฏิกุล    รองประธาน 
3. นางริทู อโรร่า     กรรมการ 
4. นางชารอน ตนั     กรรมการ 
5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์   กรรมการ 
6. นายจิน เซ็น หวอ่ง    ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
7. นางสาวเวย ยนิ ลิม    ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
8. ตวัแทนจาก AIM Singapore   ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
9. ตวัแทนจากหน่วยงานดา้น   ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

การบริหารความเส่ียงจาก Allianz SE – Asia Pacific Branch 
 

2.5  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร   

กรรมการ กรรมการอิสระและบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ หรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ 

เป็นบุคคลท่ีมีคุณวฒิุครบถว้นและเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ประกนัภยั โดยไม่มีลกัษณตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

2. เค ยต้อ งค าพิ พ ากษ าถึ ง ท่ี สุ ด ให้ ล งโทษ จ า คุ ก ใน ความผิ ด เก่ี ย วกับ ท รัพ ย์
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3. เคยเป็นกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทัในช่วงเวลาท่ีบริษทันั้น

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เวน้แต่เป็นผูซ่ึ้งนายทะเบียนด้วย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งเช่นว่านั้ นในช่วงเวลา

ดงักล่าว 

4. เป็นกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทัอ่ืนท่ีได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

5. ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนบริษทั 

6. เป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

7. เป็นขา้ราชการหรือพนกังานของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการควบคุมบริษทั เวน้แต่กรณีของบริษทัท่ีเป็น

รัฐวสิาหกิจ หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงาน

ของบริษทั  

8. มีประวติัเสียหายหรือด าเนินกิจการใดท่ีมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ

หรือความรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจกัต้องมีตามวิสัย และ

พฤติการณ์ 

 

2.6  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
2.6.1  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการในรอบปี เป็นค่าทีป่รึกษาและค่าบ าเหน็จเบีย้ประชุม  
2.6.2  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารทุกคนในรอบปี แบ่งออกเป็น 

1. เงินเดือนและรายได้อ่ืนๆ ท่ีได้รับ ซ่ึงรวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนท่ีบริษทัฯ 
จ่ายสมทบ 

2. โบนัส บริษทัฯ จ่ายให้ตามเง่ือนไขของผลประกอบการของบริษทัฯ  และผลประเมิน

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

3.1  การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)   
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้านการรับประกนัชีวิตและสุขภาพท่ียึดมัน่การบริหารความเส่ียงเป็นพื้นฐาน
ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายหลกัของการบริหารความเส่ียงมิใช่เพียงการหลีกเล่ียงความเส่ียงใน
การด าเนินธุรกิจ หากแต่เป็นการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้ น 
กระบวนการบริหารความเส่ียงจึงเป็นส่วนหน่ึงในระบบการบริหารจดัการและควบคุมของบริษทัฯ 
เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ สามารถ ระบุ วิเคราะห์ ตรวจวดั  บริหารจดัการ และรายงานความเส่ียงหลกัได้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
กระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัของบริษทัฯ ท่ีจะประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ 
เชิงมูลค่า (Value-based management) การจดัสรรเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง และการวดัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาผลตอบแทนควบคู่กบัความเส่ียง
อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

เอกสารการบริหารความเส่ียงของบริษทัท่ีรวมถึงกรอบนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ วธีิการ และ
โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดถู้กระบุในเอกสารแยกไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดกฎหมายและกลุ่มอลิอนัซ์  

 3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management: ALM)  

ความเส่ียงด้านการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นการประเมินความเส่ียงอันเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั บริษทัจดัท ากระบวนการดงักล่าวโดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีส่งผลโดยตรงต่อทั้งกระแสเงินสดฝ่ังสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทั นอกจากกระบวนการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะช่วยลดความผนัผวนของส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้นั้น บริษทัยงัใช้กระบวนการน้ีเพื่อประเมิน วิเคราะห์ และตรวจสอบกลยุทธ์
ดา้นการลงทุนและการบริหารจดัการผลิตภณัฑ ์รวมถึงกลยทุธ์ดา้นอ่ืนๆของบริษทัอีกดว้ย   
ในปีปัจจุบนั บริษทัมุ่งเนน้การใชก้ลยทุธการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

- มุ่งเนน้การจบัคู่กระแสเงินสดดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 
- ใชป้ระโยชน์จากการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพื่อลดความเส่ียงดา้นการตลาดจากอตัรา

ดอกเบ้ียภายใตก้รอบการค านวณเงินกองทุนตามความเส่ียง RBC 2 
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4.   ความเส่ียงทางการเงินขององค์กรที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท  และ
แผนการจัดการความเส่ียงของบริษัท 
กิจกรรมของบริษทัมีความเส่ียงทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง และความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรม  

4.1  ความเส่ียงจากตลาด 

ก)  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งตราสารหน้ี และตราสารทุน บริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวส าหรับตราสารหน้ีบริษทัก าหนดนโยบายวา่
เง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัความเส่ียงของรายการท่ีถูกป้องกนั
ความเส่ียงนั้น 

ข)  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์
เป็นตราสารหน้ีและเงินให้กูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี บริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงจากการลงทุน
โดยค านึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนควบคู่กบัความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุน
นั้น 

ค)  ความเส่ียงดา้นราคา 
ความเส่ียงดา้นราคา เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน 
ท าให้เกิดความผนัผวนมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงโดย
ก าหนดให้มีเพดานการลงทุนเพื่อให้ผลกระทบกบัเงินกองทุนของบริษทัอยู่ในระดบัท่ีบริษทั 
รับได ้ทั้งระดบัท่ีก าหนดเองภายใน รวมไปถึงระดบัท่ีควบคุมโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

4.2  ความเส่ียงด้านเครดิต 
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
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บริษทัได้ก าหนดนโยบายทางด้านเครดิตเพื่อควบคุมความเส่ียงดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน พิจารณาความน่าจะเป็นท่ีจะผิดนดัช าระ และ พิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีควาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกคา้หรือคู่สัญญา  

4.3  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทั และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 

4.4  ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรม 
ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรม คือ ความเส่ียงที่มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป 
ความเส่ียงจากการลดลงในมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจากความผนัผวนของปัจจยัทางตลาด
ภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคา
ตลาดของหุ้นทุน บริษทัมีคณะกรรมการการบริหารความเส่ียงที่อนุมตัินโยบายการประเมินความ
เส่ียงทางดา้นมูลค่ายุติธรรม บริษทัมีการใชเ้คร่ืองมือที่หลากหลายในการบริหารความเส่ียงน้ี เช่น 
อนุพนัธ์ตราสารทางการเงินและการป้องกนัความเส่ียง 
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5.   ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และการกระจุก
ตัวของภัย    
บริษทัฯไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงจากการรับประกนัภยั โดยใชว้ธีิการท าประกนัภยัต่อเป็นหลกั 
โดยความเส่ียงภยัท่ีบริษทัฯ พิจารณาในการส่งต่อความเส่ียงภยัคือความเส่ียงภยัท่ีสูงและมีโอกาสท าให้
เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯได ้ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯก าหนดการรับประกนัความเส่ียง
สูงสุดต่อ 1 ผูถื้อกรมธรรม ์ ถา้ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมร์ายใดท่ีมีความคุม้ครองรวมทุกกรมธรรมสู์งกวา่
จ านวนท่ีบริษทัฯ รับความเส่ียงสูงสุด บริษทัฯ จะท าการส่งต่อความเส่ียงให้กบับริษทัรับประกนัภยัต่อ
ส าหรับการก าหนดการรับความเส่ียงสูงสุด บริษทัฯ ไดท้  าการวเิคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทัฯ โดยการทดสอบดว้ยการใชส้ถานการณ์เลวร้ายท่ีอาจท าให้อตัราการตายและอตัราการเจ็บป่วย
เพิ่มข้ึนท่ีอาจเกิดข้ึน 1 คร้ังในทุก 20 ปี (ความมัน่ใจร้อยละ 95) ดว้ยระดบัความเส่ียงภยัท่ีรับไวเ้องน้ี 
แมว้า่สถานการณ์เลวร้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  บริษทัฯ ยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงและมีก าไรในปีท่ี
เกิดวกิฤตการณ์ดงัท่ีสมมติ 
 

นอกจากการส่งต่อความเส่ียงภยัท่ีมีมูลค่าสูงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯแลว้ บริษทัฯ
ยงัใชก้ารประกนัภยัต่อในการบริหารความเส่ียงจากการรับประกนัภยัในรูปแบบอ่ืนอีก กล่าวคือบริษทัฯ 
มีการส่งต่อส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียงภัยรูปใหม่ท่ีบริษัทฯ ยงัไม่มีประสบการณ์จากการ 
รับประกนัภยั  เพื่อบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนถ้าความเส่ียงภยัรูปแบบใหม่นั้นส่งผลกระทบใน 
ทางลบกบับริษทัฯ  
 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการบริหารความเส่ียงจากการกระจุกตวัโดยใช้การรับประกนัภยัต่อเช่นกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยป้องกันมหันตภัย (Catastrophe) ซ่ึงการเกิดมหันตภัยอาจท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ลดลงอย่างมาก และอาจจะส่งผลกระทบถึงความแข็งแกร่งของบริษทัฯได ้
ตวัอย่างเช่นการประกันชีวิตกลุ่มเพื่อสวสัดิการพนักงานซ่ึงท างานในบริษทัฯ เดียวกันและอาจเกิด 
มหันตภยัในบริเวณนั้น บริษทัฯ ได้ท าสัญญาท่ีคุม้ครองความเสียหายจากมหันตภยั โดยเป็นสัญญา
ประกนัภยัแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ซ่ึงความเสียหายสูงสุดท่ีบริษทัฯ รับไวเ้อง 
ต่อ 1 การเกิดมหนัตภยันั้นอยูใ่นระดบัท่ียงัท าใหบ้ริษทัฯ ยงัคงมีก าไรจากการด าเนินการในปีนั้นๆอยู ่

 

ดงัท่ีกล่าวมา จะเห็นว่าบริษทัฯ ได้ค  านึงถึงเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงจากการรับประกนัภยั 
เป็นอย่างดี เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงมีความมัน่คง มีสถานะทางการเงินท่ีดี แมว้่าจะเกิดภาวะ
วิกฤต หรือ มหันภยั เพื่อเป็นหลกัประกนัให้ผูถื้อกรมธรรม์มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะมีเงินเพียงพอในการ
จ่ายเงินคืนให้ผูถื้อกรมธรรม์อย่างเพียงพอ ซ่ึงตัวช้ีวดัท่ีส าคญันั่นคืออตัราส่วนความพอเพียงของ
เงินกองทุนบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนก่อนการคิด
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รวมการประกนัภยัต่อสูงกว่าอตัราส่วนท่ีทางส านักงาน คปภ. ก าหนดกว่าเท่าตวั ซ่ึงเม่ือรวมกบัการ
บริหารจดัการความเส่ียงโดยการใชก้ารส่งประกนัภยัต่อซ่ึงท าใหค้วามเส่ียงของบริษทัฯ ลดลงอีก 
 

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

วิธีการท่ีใช้ในการค านวณส ารองประกนัภยั ทั้งแบบกรมธรรม์ระยะสั้น และกรมธรรม์ระยะยาวเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองก าหนดแบบ หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจ าปี การค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษทั
ประกนัชีวติ พ.ศ.2554 

ก) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 
มูลค่าประเมินของหน้ีสินของกรมธรรม์ระยะยาวใช้วิธีการประเมินแบบเบ้ียประกันภยัรวม 
(GPV) โดยมีค่าเผือ่ความผนัผวนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 75% 

ข) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น 
ผลิตภณัฑ์ท่ีถูกจดัเป็นผลิตภณัฑ์ระยะสั้ นของบริษทัฯ  คือสัญญาแนบทา้ยท่ีมีการต่ออายุใหม่ 
ทุกปี กรมธรรมคุ์ม้ครองอุบติัเหตุส่วนบุคคล ผลิตภณัฑแ์บบกลุ่มท่ีขายผา่นทางการขายตรง และ
ผลิตภณัฑแ์บบกลุ่มประเภทคุม้ครองลูกจา้ง 

การค านวณเงินส ารองส าหรับกรมธรรมร์ะยะสั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินส ารองส าหรับเบ้ีย
ประกนัภยั และเงินส ารองส าหรับสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 

 เงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยั (Premium reserve) 
เงินส ารองส าหรับเบ้ียประกันภยัคือค่าสูงสุดระหว่างค่าเบ้ียประกันท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดแ้ละค่าความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด  

 เงินส ารองส าหรับสินไหมทดแทน (Claim reserve) 
เงินส ารองส าหรับสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่
บริษัทฯยงัไม่ได้จ่าย (Accrued claim) ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีได้มาจากงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษทัฯ ณ ส้ินเดือนท่ีท ารายงาน และอีกส่วนหน่ึงคือค่าสินไหมทดแทน 
ท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยงัไม่ได้รับรายงาน (Incurred But Not Reported : IBNR) รวมกบัค่า
เผื่อความผนัผวนอีก 12% ส าหรับกรมธรรม์ส่วนบุคคล และ 8% ส าหรับกรมธรรม์
แบบกลุ่มท่ีคุม้ครองการเสียชีวติ 

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

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของส านกังาน คปภ. 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของส านกังาน คปภ. 

หมายเหตุ   
- ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้นกัลงทุนผูวิ้เคราะห์ทาง

การเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัท่ีเป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่า
ดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงิน

ของบริษทัประกันภยั และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผูเ้อา

ประกนัภยั ซ่ึงจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี

ไดรั้บการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิง

จากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั้น นอกจากน้ี มูลค่า

ส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผ่ือความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงให้เป็นไปตามท่ีส านกังาน คปภ. 

ก าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบญัชีและราคา

ประเมินของ อยา่งมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมากจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีแตกต่างกนัในการประเมินตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้จะน าขอ้มูลไป

ใชค้วรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัทั้งสองให้ถ่ีถว้นก่อนตดัสินใจ  

 

 

รายการ   ปี 2564  ปี 2563 

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

172,612 175,464 172,612 175,464 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั               
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

4,391 3,828 4,391 3,828 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
 (Unpaid policy benefits) 

1,255 1,255 1,255 1,255 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 (Due to insured) 

5,655 5,655 5,655 5,655 
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7.  การลงทุนของบริษัท  

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน คือการลงทุนเพื่อให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว และมีความเส่ียงใน
ระดับท่ียอมรับได้ โดยยงัคงมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับภาระผูกพันในอนาคต ทั้ งน้ีจะต้อง
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 

วธีิการประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุนท่ีใชใ้นการจดัท ารายงานทางการเงินโดยทัว่ไปตามมาตรฐานบญัชี 

และการรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน 

ก. ตราสารหน้ี 
1)  ตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
- ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูง: ใชร้าคาท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (clean price) ณ ส้ินวนั ซ่ึง

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ หน่วยงานท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยรั์บรอง 

- ตราสารหน้ีท่ีท าธุรกรรมผ่านคู่สัญญาโดยตรง (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: ใช้ราคาเสนอซ้ือ (bid price)  
ณ ส้ินวนัประเมิน ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตราสารทุนท่ีไม่มีการซ้ือขาย ณ วนัประเมินราคา: ใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุด ภายใน
สิบหา้วนัท าการยอ้นหลงั 
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- ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่มีการซ้ือขายเกินกวา่สิบห้าวนัท าการ:
ใช้วิธีการประเมินราคาโดยค านวณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากหุ้น
นั้นๆ ซ่ึงจะพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น เงินปันผล โดยอตัราคิดลดไดม้าจากอตัราดอกเบ้ีย
พนัธบตัรรัฐบาลบวกค่าชดเชยความเส่ียงท่ีเหมาะสมโดยอา้งอิงแบบจ าลอง CAPM 

- ตราสารทุนประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิ (warrant) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 
ใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ วนัประเมินราคา กรณีไม่มีราคาเสนอซ้ือ ณ ส้ินวนัประเมินราคา 
ให้ใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยล่าสุด ก่อนวนัประเมินราคาแต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการ 
หากเกินช่วงเวลาดงักล่าว จะใชร้าคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามวิธีการประเมินท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 
หกัดว้ยราคาใชสิ้ทธิ (strike price) ทั้งน้ี มูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ศูนย ์

2)  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
- ตราสารทุน ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ใช้ราคาท่ี เผยแพร่ผ่าน  Bloomberg  

ณ ส้ินวนัประเมินราคา 
- ตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุน: ประเมินราคาโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 

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

ค.  เงินใหกู้ย้มื 

1)  เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั:  
ประเมินราคาโดยใชว้ธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

2)  เงินใหกู้ย้มืโดยมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั:  
- ลูกหน้ีท่ีช าระหน้ีปกติ: ประเมินมูลค่าเงินให้กูย้ืมคงคา้งรวมดอกเบ้ียคา้งช าระทั้งหมดและ

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า  
- ลูกหน้ีท่ีไม่ช าระหน้ีเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน: ประเมินมูลค่าเงินให้กูย้ืมคงคา้งรวม

ดอกเบ้ียคา้งช าระทั้งหมด หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า ได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั  

- ลูกหน้ีท่ีไม่ช าระหน้ีเกินหกเดือนข้ึนไป: ประเมินมูลค่าเงินให้กูย้ืมคงคา้งรวมดอกเบ้ียคา้ง
ช าระทั้ งหมด หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า ได้ไม่ เกินร้อยละห้าสิบของราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั  

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั ให้ใชมู้ลค่าท่ีประเมินโดยบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมินไม่เกินสามสิบหกเดือน หักค่าเส่ือมราคาสะสม และหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า หากไม่เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงให้ถือว่าไม่มีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น
หลกัประกนั 
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ง. ตราสารอนุพนัธ์ 
1)  Cross Currency Swap (CCS) ประเมินราคาโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของแต่ละคู่สกุลเงิน ซ่ึง
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย zero coupon rate ตามแต่ละสกุลเงิน และน ามาหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดย
หกักลบทั้งสองสกุลเงิน เพื่อใหไ้ดมู้ลค่าสุทธิของ CCS 

2)  Bond Forward ประเมินมูลค่าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยค านวณราคาปัจจุบนัของพนัธบตัรท่ีใช้
อา้งอิงและมูลค่าปัจจุบนัของราคาซ้ือขายพนัธบตัรท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อหามูลค่า
สุทธิของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว 

จ. เงินสดและเงินฝาก 
1)  เงินสด ประเมินตามจ านวนท่ีถืออยู ่

2)  เงินฝากสถาบนัการเงิน ประเมินตามจ านวนเงินท่ีฝากไว ้

ฉ. ท่ีดิน อาคาร และอาคารชุด 
ใชร้าคาประเมินโดยบริษทัประเมินมูลค่าหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
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หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี 
ราคา

ประเมิน 
ราคาบัญชี 

ราคา
ประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน  6,258   8,086   8,080   8,086  
ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุ้นกู,้ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน, ตัว๋แลกเงิน, 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย)์ 

 170,726   172,417   177,651   180,276  

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม)  5,722   5,722   2,871   2,871  
หน่วยลงทุน  19,155   19,155  17,090   17,090  
เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั  9,742   11,642   9,753   12,049  
เงินให้กูย้ืม และเงินให้เช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์นแบบ
ลิสซ่ิง 

  
6  

 
 6  

 
 9  

 
 9  

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน  -   -   -   -  
ตราสารอนุพนัธ์  263   263   1,384   1,384  
เงินลงทุนอ่ืน (UL)  943   943   633   633  
รวมสินทรัพย์ลงทุน  212,815   216,407   217,471   222,398  

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของส านกังาน คปภ. 

หมายเหตุ  - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต เพ่ือวตัถุประสงค์หลกัในการก ากบัความ
มัน่คงทางการเงินของบริษทัประกันภยัและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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8.  ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง  
 

โดยภาพรวมธุรกิจประกนัชีวิตช่วง 9 เดือนแรกของปี 64 (ม.ค. - ก.ย.) มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 
439,181.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน 2.28% เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัในปี 63  
 
โดยจ าแนกเป็นเบ้ียประกนัภยัรับรายใหม่ จ  านวน 123,132.24 ลา้นบาทดว้ยอตัราเติบโตเพิ่มข้ึน 7.42% 
และเบ้ียประกนัภยัรับปีต่อไปจ านวน 316,049.67 ล้านบาทด้วยอตัราเติบโตเพิ่มข้ึน 0.41% และมีอตัรา
ความคงอยูข่องกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 81% 
 
ส่วนผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตท่ีได้รับความนิยมและมีการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ตน้ปีท่ีผ่านมา 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตควบการลงทุน หรือ Investment Link และผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตประเภท
สัญญาเพิ่มเติมการประกนัสุขภาพ หรือ Health 

 

ำ าหรับผลการด าเนินงาน  บริษทัฯมีเบ้ียประกันภยัรับรวมส าหรับปี 2564 จ  านวน 37,947 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.55 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  และมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 จ  านวน 3,862 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
579 ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในปี 2564  จ  านวน 2,210 ลา้นบาท   
 

ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม  2564  บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 23,467 ลา้นบาท  หรือ  79.56 บาทต่อ
หุ้นนอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีอตัราความเพียงพอของเงินกองทุนอยูท่ี่ ร้อยละ 291.87 ซ่ึงสูงกวา่อตัราขั้นต ่า
ท่ีก าหนดตามกฎหมาย ร้อยละ 120 

 

              หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ     

2564 
(ปรับปรุงใหม่) 

2563 

เบีย้ประกนัภัยรับรวม 37,947 37,004 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 30,539 29,905 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 119 229 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 7,289 6,870 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มจากปีก่อน 2,248 2,654 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 23,970 21,682 
ก าไรสุทธิ 3,862 3,283 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของส านกังาน คปภ. 

 



 
 

35 
 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการอตัราส่วน  
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
2563 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 65.28% 62.79% 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อ  : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 6.01% 5.92% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on equity ratio) 14.73% 11.67% 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on assets ratio)   
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 1.76% 1.47% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรม์

ประกนัชีวติแบบ Unit Linked และ Universal life 
1.77% 1.47% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 
( Return on Investment Ratio) 

  

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด  3.39% 3.20% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุน

จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบUnit Linked และ Universal 
life 

3.39% 3.64% 

อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 120.23% 124.69% 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของส านกังาน คปภ. 

หมายเหตุ   - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความ
มัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้
อยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตท่ีให้ทั้งความคุม้ครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม 
โดยมูลค่ากรมธรรมข้ึ์นอยูก่บัมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งน้ีสินทรัพยใ์นกองทุนเป็นของผูเ้อาประกนัมิไดเ้ป็นของบริษทั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกนัชีวิตท่ีแยกส่วนความคุม้ครองชีวิต และส่วนการลงทุนอยา่งชดัเจน โดย
ผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยูก่บัผลการลงทุนของบริษทั แต่ไม่ต  ่ากวา่ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีไดรั้บรองไว ้

 

9  ความเพยีงพอของเงินกองทุน  
บริษทัฯ มีอตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (RBC Solvency Ratio) อยู่ในระดับท่ี
แข็งแกร่งและมัน่คง  ณ ส้ินปี 2564 อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนของบริษทัฯ อยู่ท่ีร้อยละ 291.87 ซ่ึง 
สูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไวต้ามขอ้ก าหนดของส านกังาน คปภ. อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการ
ทดสอบสถานะการเงินภายใตภ้าวะวกิฤตทุกไตรมาส เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ จะสามารถเผชิญและรับมือ
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในกรณีท่ีเกิดภาวะเลวร้ายหรือไม่พึงประสงคไ์ด ้  
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หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 ณ วนัที ่31  ธันวาคม  

 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
2563 

สินทรัพยร์วม 219,699 223,638 
หน้ีสินรวม   196,229 194,664 

- หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั  177,002 174,409 
   - หน้ีสินอ่ืน  19,257 20,255 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  23,470 28,974 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ
ต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฏหมาย (ร้อยละ) 

 
292% 

 
346% 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี ต่อเงินกองทุนท่ีตอ้ง
ด ารงตามกฏหมาย (ร้อยละ) 

 
292% 

 
346% 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 346% 346% 
เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด  30,472 33,765 
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย  10,440 9,919 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของส านกังาน คปภ. 

 
หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภท และชนิดของเงินกองทุน 

รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิตก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ี
จ  าเป็นในการก ากบัดูแลสถานะการเงินของบริษทัท่ีมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากวา่อตัราดงัต่อไปน้ี 

                (1)  ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อตัราร้อยละร้อยยีสิ่บ 
                 (2)  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคา 2565 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละร้อยส่ีสิบ 

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต  
- รายการขา้งตน้ค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต  

 
10.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ 

  แสดงความเห็นแล้ว 
 


























































































































































































































































