ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนิ นธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การที่สําคัญ ช่ องทางการติดต่ อบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ เรี ยกร้ อง พิจารณา
และการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.1 ประวัติบริ ษัทฯ
บริ ษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ เริ่ มก่อตั ้งธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
2538 จากความร่ วมมือกันระหว่างกลุ่มบริ ษัทพรู เด็นเชียลกับบริ ษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และได้
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีสาํ นักงานใหญ่
ตั ้งอยู่ที่ ชั ้น 20-27 อาคารแอทสาทร เลขที่ 9/9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บริ ษั ทฯ เป็ นบริ ษั ทย่ อยของกลุ่มบริ ษั ทพรู เด็ นเชี ยล ซึ่งเป็ นกลุ่มธุ รกิ จชัน้ นํ าที่ ให้ บริ การด้ านการเงิ นในระดับนานาชาติ
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทเี่ ว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/prudential-worldwide/

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนิ นธุรกิจ
วิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ คือ “เป็ นเพื่อนแท้ ที่สง่ มอบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ให้ ลกู ค้ าใน
ทุกก้ าวของชีวิต”
ภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้ างความมัน่ คงทางการเงิน และมอบความอุ่นใจแก่คนไทย”
ทิศทางกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้ นใน 4 ด้ านที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
บริ ษัทฯ มุ่งสร้ างรากฐานของทุกช่องทางขายที่มีอยู่ให้ แข็งแกร่ ง เพื่อให้ สามารถสร้ างผลงานได้ อย่างเต็มศักยภาพต่อไป
บริ ษัทฯ ยังมุ่งสู่ความแตกต่ างด้ ว ยการสร้ า งนวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ แ ละบริ ก ารอย่า งต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
คาดหวัง และความต้ องการของลูก ค้ า เพื่อให้ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ดัง กล่า ว บริ ษัทฯ จึงมุ่ งสู่ ค วามเป็ นดิ จิทั ล โดยการ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการดําเนินธุรกิจภายในองค์กร เพื่อช่วยให้ บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ
บริ การด้ านประกันชี วิต แก่ ลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มุ่ งสร้ างความหลากหลายในธุรกิจเพื่อให้ สามารถเข้ า ถึง ลูก ค้ า
ได้ มากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางจําหน่ายที่หลากหลาย ประกอบด้ วย ช่องทางธนาคาร ช่องทางการขายทาง
โทรศัพท์ ช่องทางตัวแทน ช่องทางการตลาดโดยตรง และช่องทางอื่นๆ รวมทั ้งประกันกลุม่
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริ การที่สําคัญของบริ ษัทและสัดส่ วนของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของ
การรั บประกันภัย
ปั จจุบนั บริษัทฯ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการที่หลากหลาย
ของผู้เอาประกันภัย ได้ แก่ (1) ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็ นสินเชื่อเพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์ หรือสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัย เป็ นต้ น (2) ประกันชีวิตควบการลงทุน เพื่อมอบความคุ้มครองชีวิต พร้ อมกับช่วยวางแผนทางการเงินเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าในทุกช่วงอายุ ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม (3) ประกันชีวิตแบบสามัญ เช่น แบบตลอดชีพ แบบ
สะสมทรัพย์ แบบคุ้มครองชัว่ ระยะเวลา และแบบบํานาญ โดยลูกค้ าสามารถที่จะเลือกแบบประกันชีวิตหลัก และสัญญา
เพิ่มเติมต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตนเอง และครอบครัว และ (4) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ซึง่ ครอบคลุมทั ้ง
อุบตั ิเหตุ และโรคร้ ายแรงต่างๆ ด้ วยความคุ้มครองตามค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่สําคัญของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ี
เว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-products/
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-services/
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สัดส่ วนร้ อยละเบีย้ ประกันแยกตามประเภทของการรั บประกันภัย
ตารางสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรั บประกันภัยประจําปี 2560
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)

การประกันภัย
ประเภท
อุตสาหกรรม

ตลอด สะสม
ชีพ
จํานวนเบี ้ย

ทรัพย์

247

9,859

1%

49%

เฉพาะกาล อื่นๆ
17 4,970

รวม

การประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล
(Personal
Accident)

(Industrial)

การ
ประกันภัย
ประเภท
กลุม่

รวม

(Group)

15,093

-

18

4,935

20,046

75%

-

0%

25%

100%

ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่วนของ

0%

25%

เบี ้ยประกันภัย
หมายเหตุ : ข้ อมูลจากรายงานประจํ าปี

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริ ษัท และวิธีการเรี ยกร้ องการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.5.1 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรั บการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยในการเรี ยกร้ องการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต บริษัทฯ ได้ จัด
ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับขั ้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต เช่น
เงินครบกําหนดสัญญา เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมถึง เงินค่าสินไหมทดแทน เป็ นต้ น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั ้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
บริการผู้ถือกรมธรรม์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-services/policy-administration/
การเรียกร้ องสินไหม
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-services/how-to-claim/
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1.5.2 วิธีการติดต่ อบริ ษัท และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน
บริษัทฯ จัดเตรียมช่องทางการติดต่อที่หลากหลายไว้ สาํ หรับให้ ผ้ เู อาประกันภัยใช้ ติดต่อกับบริษัทฯ ได้ แก่ โทรศัพท์สายด่วน
เว็บไซต์ อีเมล หรือทางไปรษณีย์
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/contact-us/
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2 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินงาน
ตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
บรรษัทภิบาล
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิ บัติตามหลักการกํา กับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกํากับดูแ ล
กิจการที่ดี ถือเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ผนวกกับปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลที่ว่า "รับฟั งและเข้ าใจคุณ
เสมอ" กลุ่มบริ ษัทพรู เด็นเชียลจึงได้ มีการกําหนดระเบียบข้ อบังคับในการดํ าเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทพรู เด็นเชีย ลขึ ้น ที่
กําหนดคุณค่าและมาตรฐานในการดําเนินการกํากับดูแลการดําเนินงาน ระบุไว้ ใน “คู่มือหลักการบรรษั ทภิบาลของกลุม่
บริษัทพรูเด็นเชียล” (Group Governance Manual) ระเบียบข้ อบังคับในการดําเนินธุรกิจนี ้ เพื่อเป็ นรากฐานความมั่น คง
ของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ต่อลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานกํากับ ดูแล
ตลอดจนพนักงานของพรู เด็นเชียลทุกคน ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ถือปฏิ บัติตามหลักการที่ระบุไว้ ในระเบียบ
ข้ อบังคับในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบข้ อบังคับในการดําเนินธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทเี่ ว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/en/our-company/corporate-governance/index.html

กระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีค่มู ือการปฏิ บัติงานสําหรับกระบวนการทํางานต่างๆ พร้ อมทั ้งกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบตั ิงาน และกําหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอํานาจตามความจําเป็ น เพื่อให้ มนั่ ใจในประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางานต่างๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการสอบทาน ติดตาม และประเมินผลความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็ นอิสระ ประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครั ้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
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2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัทฯ

2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบการกํากับกิจการที่ดี กลยุทธ์ และนโยบายที่
สําคัญ ดูแลให้ บริ ษัทฯ มีกลไกในการควบคุม กํากับ ที่มีประสิทธิ ผล และติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียภายใต้ หลักการกํากับกิจการที่ดี
และสร้ างคุณค่าให้ บริษัทฯ อย่างเหมาะสมในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดประชุมอย่างน้ อยทุกไตรมาส โดย
สามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี ้เป็ นครั ้งคราวได้ หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดําเนินการพิจารณา
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยสมาชิก 7 ท่าน ได้ แก่
รายชื่อ
1. นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ ้ง

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ

2. นายอามัน โชวลา

กรรมการผู้จดั การ

3. นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

กรรมการ

4. นางสายพิณ โชคนํากิจ

กรรมการ

5. นายทศไชย อัศวินวิจิตร

กรรมการ

6. นายวัชรกิต อัศวินวิจิตร

กรรมการ

7. นายกวินธร อัตถากร

กรรมการ
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คณะผู้บริ หาร
คณะผู้บริ หารมีหน้ าที่ ในการวางแผนกลยุทธ์ และตัดสินใจในการบริ หารองค์ ก ร ที่เกี่ยวข้ องกับพันธกิจ วิสยั ทัศ น์ แ ละ
ค่านิยมองค์กรในการบริ หารงาน และพิจารณาการปฏิบัติงานและสถานการณ์ทางการเงินของธุรกิจ โดยจะต้ องเสนอแผน
ธุรกิจและผลสําเร็ จของแผน อีกทั ้ง ต้ องรับผิดชอบต่อการปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลของบริ ษัทฯ และ
ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้ง การดูแลเพื่อควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงให้ แก่ธุรกิจ คณะผู้บริ หารจะจัด
ประชุมอย่างน้ อยทุกเดือน โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี ้เป็ นครั ้งคราวได้ หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดําเนินการพิจารณา
คณะผู้บริหารประกอบด้ วยสมาชิก 10 ท่าน ได้ แก่
รายชื่อ
1. นายอามัน โชวลา
2. นางสายพิณ โชคนํากิจ
3. นายมาร์ ติน สตีเว่น แบร์ รี่
4. นางสาวชุย เม เซียว
5. นายฟรานดิเช็ค ปลังก้ า
6. นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์
7. นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม
8. นายอามัน คาพัว
9. นายวิชยั ชีวศรีรุ่งเรือง
10. นางสาวรสนันท์ จันเกษม

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานรัฐกิจสัมพันธ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารงบประมาณ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานช่องทางตัวแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/leadership/management-team/index.html
คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารของบริษัทฯ และมอบอํานาจให้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน
4. คณะกรรมการลงทุน
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2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มอบอํานาจให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน กรอบ
นโยบายบริ ห ารความเสี่ย งและกํ า กับ ดูแลกิ จ การ และระบบการควบคุม ภายในต่ างๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และมาตรฐานของกลุ่มบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้ าที่กํา กับดูแ ลงานด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่ (assurance work) ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ และของผู้สอบบัญชีภายนอก การสอบทาน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจะทําโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่ ผลของการสอบทาน
และข้ อเสนอแนะจะได้ รับการนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการติดตามผล
การแก้ ไขและพัฒนากระบวนการทํางานตามข้ อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ เป็ นตาม
ข้ อกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมทุกไตรมาส โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี ้เป็ นครัง้ คราวได้ หากมี
เรื่องอื่นๆ เพื่อดําเนินการพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยสมาชิก 3 ท่าน โดยมีตวั แทนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
ชื่อ
1. นางลิเลียน ลุบ-ยิน-อึ ้ง
2. นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
3. นายวัชรกิต อัศวินวิจิตร

ตําแหน่ ง
กรรมการบริหาร (ประธาน)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2.4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง ทําหน้ าที่ในดูแลจัดการความเสี่ยงทั ้งทางด้ า น
การเงินและไม่ใช่ด้านการเงินของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่ในการให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง กรอบการบริหารความเสีย่ ง องค์ประกอบพื ้นฐาน หน่วยงาน และกระบวนการ
ทํางาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดตามกฎหมาย และข้ อกําหนดภายในตามมาตรฐานขั ้นตํ่า คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งมีหน้ าที่รับผิดชอบในการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ และดํารงไว้ รวมถึงการควบคุมติดตามให้
สามารถปฏิ บัติ ตามข้ อกํ าหนดดัง กล่า วได้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งจะจัด ประชุม ทุก ไตรมาส โดยสามารถจัด
ประชุมนอกเหนือจากนี ้เป็ นครั ้งคราวได้ หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดําเนินการพิจารณา
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้ วยสมาชิก 10 ท่าน โดยมีตวั แทนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ดังนี ้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอามัน โชวลา
นางสาวชุย เม เซียว*
นายมาร์ ติน สตีเว่น แบร์ รี่
นายฟรานดิเช็ค ปลังก้ า
นางสายพิณ โชคนํากิจ
นางสาวเปสลารี ธี ระสาสน์
นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม
นายอามัน คาพัว
นายวิชยั ชีวศรี รุ่งเรือง
นางสาวรสนันท์ จันเกษม*

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ (ประธาน)
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง (รองประธาน)
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารงบประมาณ
ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานรัฐกิจสัมพันธ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานช่องทางตัวแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

*การแต่งตั ้งอย่างเป็ นทางการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเกิดขึ ้นในไตรมาสที่ 4 ประจํ าปี 2561

2.4.3 คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี ้สิน มีหน้ าที่กําหนดทิศทางการบริ หารสินทรัพย์
และหนี ้สิน รวมถึงการบริหารการลงทุน บริหารเงินกองทุนของบริ ษัทฯ และการบริหารสภาพคล่อง การประกันภัยต่อ และ
การบริ หารผลิตภัณฑ์ ที่มีผลบังคับ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะจัดประชุมอย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยสามารถจัด
ประชุมนอกเหนือจากนี ้เป็ นครั ้งคราวได้ หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดําเนินการพิจารณา
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี ้สิน ประกอบไปด้ วยสมาชิกอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
นายมาร์ ติน สตีเว่น แบร์ รี่
นายอามัน โชวลา
นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ ติวงศ์
นางสาวชุย เม เซียว

ตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารงบประมาณ (ประธาน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการหรือตัวแทนจากฝ่ ายคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
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2.4.4 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ห าร
สินทรัพย์และหนี ้สิน และคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้ าที่กําหนดและให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์ การลงทุน
โดยรวมและแนวทางการลงทุนของบริษัทฯ และนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทั ้งคณะกรรมการลงทุน
ยังมีหน้ าที่พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยงจากการลงทุน กํากับดูแลและสอบทานการลงทุนให้
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้ อ กําหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการลงทุนยังมีหน้ าที่กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกีย่ วข้ องกับธุรกรรมการลงทุน กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากรและข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการ
ลงทุนให้ มีความเพียงพอต่อการดําเนินการ บริหารเงินลงทุนตามนโยบายการลงทุน ทั ้งนี ้ คณะกรรมการลงทุนรายงานผล
การลงทุนให้ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง คณะกรรมการลงทุนจะจัดประชุมอย่างน้ อยทุกไตรมาส
โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี ้เป็ นครัง้ คราวได้ หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดําเนินการพิจารณา
คณะกรรมการลงทุนประกอบไปด้ วยสมาชิกอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
นายมาร์ ติน สตีเว่น แบร์ รี่
นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ ติวงศ์
นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
นางสาวชุย เม เซียว

ตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารงบประมาณ (ประธาน)
ผู้อํานวยการหรือตัวแทนจากฝ่ ายคณิตศาสตร์ ประกันภัย
หัวหน้ าหรือตัวแทนจากฝ่ ายลงทุน
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง หรือตัวแทนจากฝ่ าย
บริหารความเสีย่ ง (สมาชิกสมทบ*)

* เมื่อมีเหตุให้ คณะกรรมการลงทุน 2) – 3) ข้ างต้ น ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ให้ ผ้ อู ํานวยการหรื อตัวแทนจากฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงได้ รับการ
แต่งตั ้งให้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการลงทุน

2.5 การสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริ หาร
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
บริ ษัทฯ พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติ ตามกฎหมายและข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ทักษะ
ประสบการณ์ และความชํานาญที่จําเป็ นในการปฏิ บัติหน้ าที่ เพื่อทดแทนกรรมการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรื อพ้ น
สภาพการเป็ นกรรมการในทุกกรณี โดยจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อเจ้ าหน้ าที่
ของสํานักงานส่วนภูมิภาค คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
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การสรรหาและแต่ งตัง้ ผู้บริ หาร
นโยบายการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กล่าวคือการจ้ างผู้บริ หารระดับสูงคือการดําเนินการสรรหา และคัดเลือก
สําหรับตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กระบวนการ
ประเมินและวัดผลในการสรรหา จะต้ องมีการสัมภาษณ์โดยผู้บงั คับบัญชา 2 ท่าน ซึง่ ได้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
ผู้บริ หารจากสํานักงานส่วนภูมิภาค การประเมินภาวะผู้นําโดยการสัมภาษณ์ หรื อใช้ แบบสอบทดสอบอื่นใด จะได้ รับการ
แนะนําจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลสํานักงานภูมิภาค และการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้ าทํางานจะรับผิดชอบโดยตรงโดย
บริษัทฯ

2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนของกรรมการ กรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีกระบวนการในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการอย่างชัดเจน โดยในแต่ละปี จะมีการสอบทานความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาถึงขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้ มั่นใจว่าค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ เทียบเคียงได้ กบั อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทน
กรรมการจะได้ รับการนําเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีผลบังคับใช้ ไปจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ จะได้ รับการพิจารณาเป็ นประจําทุกปี โดยเป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
ทั ้งนี ้เพื่อสนับสนุนการส่งมอบตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ค่ าตอบแทนของผู้บริ หาร
การจ่ายค่าตอบแทนจะประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส รวมทั ้งสวัสดิการต่างๆ ซึ่งจะต้ องสามารถแข่งขันได้ ดีกับตลาดใน
ประเทศ โดยนโยบายค่าตอบแทน จะต้ องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลจากตลาดภายนอก และจะต้ อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตต่อไปของธุรกิจเป็ นอย่างดี และยังจะต้ องคํานึงถึงระดับค่าตอบแทนของพนักงานภายใน
องค์ กรในระดับเดียวกัน ทั ้งนี ้ การให้ รางวัลจะต้ องพิจารณาด้ วยความละเอียดรอบคอบ โดยมีการจัดทําการประเมินผล
ปฏิ บัติ ง าน รวมถึง การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านประจํ า ปี ที่ ต้ อ งมี ก ารเปรี ย บเที ย บระหว่ า งเป้ าหมาย และผลการ
ดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ผ่านมา
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3. การบริ หารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
(Asset Liability Management: ALM)
3.1 การบริ หารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management: ERM)
การบริหารความเสีย่ งนับเป็ นกระบวนการบริหารที่สาํ คัญของบริษัทฯ ในการป้องกัน รักษา และสนับสนุนบริษัทฯ เพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนอันตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างสูงสุด และทําให้ อัตราผลตอบแทนที่ได้ เปรี ยบนี ้ มีส่วนช่วยสนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจ ในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่ งทางการเงิน ทําให้ ฝ่ายบริ หารสามารถจัด การกับความไม่แ น่ น อน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั ้งช่วยลดผลกระทบและ
ความไม่แน่นอนต่อทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ นํานโยบายความเสี่ยงมาใช้ เพื่อส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์ กรที่มีประสิท ธิ ภาพ
และประสิทธิ ผล การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสามารถสามารถรับผิดชอบต่อ
การชําระคืนแก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ตามสัญญาได้ อย่างสมบูรณ์ อีกทั ้งเพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเสริ ม สร้ าง
ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมโดยรวม
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบไปด้ วยกระบวนการระบุความเสี่ยง การวัดผลและการประเมิน ความ
เสีย่ ง การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง และการติดตามดูแลและการรายงานความเสีย่ ง
3.2 การบริ หารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน (Asset Liability Management: ALM)
การบริ ห ารสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน เป็ นหน้ า ที่ โ ดยตรงของคณะกรรมการบริ ห ารสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ซึ่ง มี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ถงึ ความเสี่ยงที่มีผลต่อความเพียงพอต่อเงินกองทุนของบริษัทฯ กับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ รวมถึง
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ ที่ระบุในกรมธรรม์ ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคล้ องกับความ
คาดหวังผู้ถือกรมธรรม์ และกําไรของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายกําหนดเป้าหมาย duration ของสินทรัพย์ โดยประมาณให้ สอดคล้ องกับ duration ของหนี ้สิน เพื่อลด
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต และบริ หารจัดการกระแสเงินสดของเงิน
ลงทุน เพื่อให้ เพียงพอต่อการชําระคืนแก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ ตามสัญญา
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4. ความเสี่ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิน
ของบริ ษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และ การกระจุกตัว
ของภัย

ความเสี่ยงจากการรั บประกันภัย
บริษัทฯ คัดเลือกความเสีย่ งภัยโดยพิจารณาจากปั จจัยหลัก 2 ประการได้ แก่ ปั จจัยด้ านสุขภาพ และด้ านการเงินของลูกค้ า
ทั ้งนี ้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการพิจารณารับประกัน ได้ แก่อาชีพและรูปแบบ
การใช้ ชีวิตของความเสีย่ งที่กําลังพิจารณา นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังใช้ หลักของการพิจารณาความเสีย่ งในองค์ รวมในบาง
กรณีแล้ วแต่ความเหมาะสม ทั ้งนี ้ กระบวนการในการพิจารณารับประกันยังต้ องสอดคล้ องกับการบริหารจัดการประกันภัย
ต่อของบริษัทฯ

การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ
การบริ หารจัด การประกันภั ย ต่อหมายถึง กระบวนการในการรับ หรื อ ส่ง ต่อ ความเสี่ย งไปยัง ผู้รับประกันภัย ต่ อ บริ ษัทฯ
บริหารจัดการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ทั ้งนี ้เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่า มีการจัดการความ
เพียงพอของเงินทุนที่เหมาะสม ความเสีย่ งที่ต้องพิจารณารวมถึง ความเสีย่ งขนาดใหญ่ (ไม่ว่าจะเป็ นความเสีย่ งเดียว หรือ
ความเสีย่ งรวมของทั ้งพอร์ ตโฟลิโอก็ตาม) การกระจุกตัวของความเสีย่ ง และความเสีย่ งด้ านสุขภาพที่เกิดขึ ้น บริษัทฯ มีการ
ทบทวนเกี่ยวกับผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการพิจารณาในการสร้ างสรรค์บริ การใหม่ๆ ให้ แก่
ลูกค้ า
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5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันภัยสําหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
บริษัทฯ กําหนดมูลค่าของสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยวิธีคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี ้ย
ประกันภัยสุทธิสาํ หรับราคาบัญชี
สํารองประกันภัยสําหรั บสัญญาประกันภัยระยะสัน้
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั ้นประกอบด้ วยสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ า งจ่ าย
และสํารองเบี ้ยประกันภัย
บริษัทฯ กําหนดสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามข้ อมูลจากประสบการณ์ของบริษัทฯ (Claim
assessment) ข้ อสมมติที่ใช้ ในการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผลลัพธ์ ของประมาณการหนี ้สินเพียงพอ และครอบคลุม
หนี ้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความไม่แน่นอน
ในการประมาณการหนี ้สินสําหรับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีโอกาสที่ค่าสินไหมทดแทนสุดท้ ายอาจมี ผลแตกต่ างอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญกับหนี ้สินที่ได้ ประมาณการไว้
ประมาณการหนี ้สิน ณ วันที่รายงาน ประกอบด้ วยประมาณการค่า สิน ไหมทดแทนที่ค าดว่าจะเกิด ขึ ้นทั ้งหมด ณ วันที่
รายงานไม่ว่าจะได้ รับรายงานหรื อไม่ก็ตาม บริ ษัทฯ ใช้ วิธี “Bornhuetter-Ferguson” ซึง่ คือการใช้ วิธี “Chain ladder”
และ “Expected loss ratio” ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแต่ยังไม่ได้ รับรายงาน (Incurred But Not
Reported: IBNR) วิธีการนี ้เหมาะสมกับลักษณะของข้ อมูลและประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึง่ ยังมีปริมาณน้ อยและผันผวน

การกําหนดสมมติฐาน
บริษัทฯ กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับอัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพ อัตราคิดลดสําหรับเบี ้ยประกันภัยและมูลค่าเวนคืน
เงินสด โดยจัดทําขึ ้นเมื่อมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ข้ อสมมติเหล่านี ้ถูกกําหนดให้ คงที่และใช้ ในการคํานวณหนี ้สินตลอดช่วงอายุสญ
ั ญา
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ทั ้งนี ้สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณให้ มีรายละเอียด ดังนี ้

รายการ
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญา
ประกันภัย ระยะยาว
(long-term technical reserves)
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญา
ประกันภัย ระยะสั ้น
(short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนี ้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
76,028
76,395

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
65,633
62,073

286

246

363

253

225

225

229

229

221

221

139

139

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ นกั ลงทุนผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึง่
มูลค่าดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ ว
-ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญ ญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันชี วติ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํ ากับความมั่นคงทางการเงิน ของ
บริษัทประกันภัยและเพื่อให้ มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
ซึง่ จะต้ องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับการยอมรับ
สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์ จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิงจากประสบการณ์ของ
อุตสาหกรรมและปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษัทนัน้ นอกจากนี ้ มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าว
จะต้ องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation: PAD) ซึง่ ให้ เป็ นไปตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนด

ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง ระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมิน อย่างมีนัยสําคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์ และวิธีการที่แตกต่างกัน ในการประเมิ น
ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ทั ้งนี ้ผู้ที่จะนําข้ อมูลไปใช้ ควรศึกษาและทําความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินราคา
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัยทั ้งสองให้ ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

หน้ าที่ 16 จาก 24

6. การลงทุนของบริ ษัทฯ
ธุรกิจการลงทุน (Investment)
การดําเนินนโยบายในการลงทุนของบริ ษัทฯ เน้ นให้ ความสําคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ ที่ให้ ผลตอบแทนที่แน่นอน (Fixed
Income) ซึ่งประกอบไปด้ วยการลงทุนในพันธบัต รรัฐบาล พันธบัตร หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจที่ มีชื่อเสีย ง และมีความมั่น คงสูง
รวมทั ้งการลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่า BBB- หรื อเทียบเท่า โดยสถาบันการจัดอันดับที่
ได้ รับการยอมรับ และเป็ นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ รวมทั ้งมีสถานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่ง
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการนําเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับไปลงทุนให้ เกิดผลตอบแทนที่มนั่ คงและปลอดภัย เพื่อให้ บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ ทั ้งนี ้ในการลงทุนจะต้ องสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์การลงทุนที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด
แนวทางการลงทุน
ฝ่ ายลงทุนของบริษัทฯ จะเสนอแนวทางบริหารเงินลงทุนที่ตกลงร่วมกันให้ คณะกรรมการลงทุนเห็นชอบ ก่อนที่จะบังคับใช้
กับผู้จดั การลงทุนซึง่ แนวทางดังกล่าวใช้ วิธีการบริหารเงินลงทุนที่มีความระมัดระวังตามนโยบายการลงทุนและเป็ นไปตาม
กฎหมายที่บงั คับ แนวทางดังกล่าวจะมีหวั ข้ อที่สาํ คัญ ประกอบด้ วย เป้าหมายของการลงทุน แนวทางการลงทุน (ประเภท
และขอบเขตของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะลงทุนและข้ อจํากัดการลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ เคร่งครัดกว่าข้ อกําหนดขั ้นตํ่าของสํานักงาน
คปภ.) และข้ อจํากัดการลงทุนตามกฎหมายเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิตที่ออกโดยสํานักงาน คปภ.
ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ว่าจ้ างบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited ให้ ทําหน้ าที่ช่วยบริหารจัดการการลงทุนตาม
นโยบายลงทุนที่บริษัทฯ กําหนด
สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ ลงทุน
บริษัทฯ ใช้ วิธีประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ลงทุน ดังต่อไปนี ้
• สําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทัว่ ไป
บริษัทฯ จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์ ประกันภัยเป็ นประกัน ใช้ ยอดเงินต้ น
หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึง่ มีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
• ตราสารหนี ้ใช้ ราคา (Clean price) ณ สิ ้นวันสุดท้ ายของงวดที่เผยแพร่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย
และตราสารหนี ้ออกโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่างประเทศใช้ ราคาอ้ างอิงจากนายหน้ า
• เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้ อยค่า
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• หน่วยลงทุนใช้ ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ หนี ้สิน
อย่างเดียวกันหรือมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ สิ ้นวันทําการสุดท้ ายของงวดที่เผยแพร่ โดยบริษัทจัดการกองทุน
• ตัว๋ สัญญาใช้ เงินด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ ใช้ กระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลดโดยเทียบเคียง
จากอัตราอ้ างอิงในตลาด
• ตราสารอนุพนั ธ์ ที่ซื ้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้ างอิงราคาจากนายหน้ า
• สําหรับการจัดทํารายงานความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทฯ ใช้ ราคาประเมินสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ยว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริษัทประกันภัยชีวิต
• สินทรัพย์ลงทุนทุกประเภทใช้ วดั มูลค่าวิธีเดียวกันกับการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทั่วไป ยกเว้ น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาดแสดงมูลค่าตามจํานวนเท่าของ
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทที่ลงทุน
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หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทสินทรั พย์ ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร, หุ้นกู้,
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลาก
ออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน
เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน
เงินให้ ก้ ยู ืม และเงินให้ เช่าซื ้อรถ
และให้ เช่าทรัพย์ สนิ แบบลิสซิ่ง
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื ้อหุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรั พย์ ลงทุน

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2559
ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

3,132

3,132

2,542

2,542

84,417

84,417

71,896

71,896

1
4,338

5
4,338

1
3,215

5
3,215

2,027

2,027

1,631

1,631

-

-

-

-

234
94,149

234
94,153

79,285

79,289

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ ว ยการ
ประเมินราคาทรัพย์ สินและหนี ้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ หลักในการกํ ากับความมัน่ คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
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7. ผลการดําเนินงานของบริ ษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ปี 2560

ปี 2559

เบี ้ยประกันภัยรับรวม
20,046
19,166
เบี ้ยประกันที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
19,936
18,936
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
2,806
2,538
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี ก่อน
10,395
9,840
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
5,033
4,731
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,806
2,009
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ ปี 2559
• บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2560 เป็ นจํานวนทั ้งสิ ้น 1,806 ล้ านบาท (ปี 2559: กําไรสุทธิ 2,009 ล้ านบาท)
• รายได้ จากธุรกิจประกันชีวิต เพิ่มขึ ้น เป็ น 19,936 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5 จากปี ที่แล้ ว รายได้ จากการ
ลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11
• สํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 555 ล้ านบาท และผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรมและค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มขึ ้น 302 ล้ านบาท ตามรายได้ จากธุรกิจประกันชีวิตที่เพิ่มขึ ้น
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หน่วย : ร้ อยละ
รายการ
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยปี แรก : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยปี ต่อ : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รวมทั ้งหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั ้งหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

ปี 2560

ปี 2559
41.90
6.04
7.06

36.43
6.85
8.35

1.75

2.24

1.79

2.28

3.06

3.24

3.15
126.54

3.31
129.73

หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์ สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันชี วิต เพื่อวัตถุประสงค์ หลักในการกํ ากับความมั่นคงทางการเงินของบริ ษั ท
ประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
- กรมธรรม์ ประกันชี วิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชี วิตที่ให้ ทงความคุ
ั้
้ มครองชี วิตและ การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่า
กรมธรรม์ขึ ้นอยู่กบั มูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผู้เอาประกัน มิได้ เป็ นของบริษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ Universal life เป็ นการประกันชีวติ ที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทน
จากการลงทุนขึ ้นอยู่กบั ผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ตํ่ากว่าผลตอบแทนขันตํ
้ ่าที่ได้ รับรองไว้
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญั ติป ระกันชี วิต กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องดํารงไว้ ซึ่งเงิน กองทุนตลอดเวลาที่ป ระกอบธุ รกิจประกัน ชี วิ ต
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริษัทฯ เป็ นไปเพื่อการดํารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ น
หลักประกันแก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ และเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ จดั ทําแผนการประเมินความเสีย่ งและความ
มัน่ คงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment) ที่ครอบคลุมแผนธุรกิจ ความเสีย่ งหลักของบริ ษัทฯ
และการบริหารกองทุน อีกทั ้งยังพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ และปั จจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารเงินกองทุนเป็ นหน้ าที่โดยตรงของคณะกรรมการบริหารสินทรัพ ย์ และ
หนี ้สิน บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
• การทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนในแผนธุรกิจ 3 ปี
• การทดสอบและการประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอภายใต้ สภาวะการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
• การทดสอบความอ่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญเพื่อประเมินผลกระทบต่อปั จจัยเสี่ยงหลัก
เพื่อให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนในการตัดสินใจ

ทัง้ นี ้ ตามที่ กํ า หนดโดยสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ และส่ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จ ประกัน ภั ย ผู้รับ ประกัน ภั ย ถูก
กําหนดให้ ต้องดํารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั ้นตํ่าไว้ ที่ร้อยละ 140 ซึ่งเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ที่จะต้ อง
รักษาระดับเงินกองทุนให้ มากกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั ้นตํ่าดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ
มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 494 ซึง่ สูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั ้นตํ่าที่ร้อ ยละ
140
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หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

สินทรัพย์รวม

2559

110,877

94,902

หนี ้สินรวม

80,770

65,290

-

หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย

77,087

62,694

-

หนี ้สินอื่น

3,682

2,596

30,108

29,611

494%

619%

18,344

17,546

3,714

2,834

ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ ได้ ทั ้งหมด
เงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกํ าหนดประเภท และชนิดของเงินกองทุน
รวมทั ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ กําหนดให้ นายทะเบียนอาจกํ าหนดมาตรการที่จําเป็ นใน
การกํากับดูแลบริษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ่ากว่าร้ อยละหนึง่ ร้ อยสี่สบิ ได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริษัทประกันชีวติ
- รายการข้ างต้ นคํานวนโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริษัทประกันชีวติ
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรั บรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ ว
สําหรับข้ อมูลงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/our-financial-performance/index.html
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