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แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลู  
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

เปิดเผย ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลท่ีเปิดเผย 
 
 บริษัทได้สอบทานข้อมลูท่ีเปิดเผย ด้วยความระมดัระวงั และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญและขอรับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูท่ีได้เปิดเผยทกุรายการของบริษัท 
 
 
 

ลงนาม.............................................. 
ช่ือ..........นายซอง โบก จาง................ 
ต าแหนง่..........กรรมการบริษัท............ 

 
 

ลงนาม ............................................... 
ช่ือ........นายคมกฤษ ลายลกัษณ์.......... 
ต าแหนง่..........กรรมการบริษัท............. 
 
 

      วนัท่ี  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
      ข้อมลูประจ าปี.......... พ.ศ. 2562........... 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ ส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและ
ระยะเวลาที่ใช้เรียกร้อง พจิารณาและการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต 
 
1.1 ประวัตบิริษัท 

บริษัท ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท สยามซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั เร่ิมก่อตัง้
ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ด้วยการร่วมทนุของกลุ่ม บริษัท ในเครือสหพฒัน์ ร่วมกบั บริษัท 
ซมัซุง ประกันชีวิต จ ากัด (สาธารณรัฐเกาหลีใต้) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตท่ีมีความแข็งแกร่งและมี
ความเช่ียวชาญในด้านการท าธุรกรรมการประกนัชีวิตระดบัสากล  
 
เม่ือวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2556 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั โดยมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิ
บาลและพฒันาเติบโตอย่างยั่งยืนเร่ือยมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ เอา
ประกนัภยั และผู้ ถือหุ้น จากทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 500 ล้านบาท  ในปัจจบุนั พ.ศ.2560 บริษัท ซมัซุง 
ประกนัชีวิต จ ากัด(สาธารณรัฐเกาหลีใต้) ได้ให้การสนบัสนนุทางธุรกิจเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มสดัส่วนการถือ
หุ้น สง่ผลให้ บริษัท ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีเงินทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 3,200 ล้าน
บาท บริษัทมีมลูคา่สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 15,517 ล้านบาท และบริษัทยงัคง
มีการเติบโตพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายตลอดจนปรับปรุง
เทคโนโลยีให้ทนัสมยัตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัท ไทยซมัซุง ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการประกอบธุรกิจการรับประกันชีวิต โดย
มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการตลาดตัวแทน
ประกนัชีวิต ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์หลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการแตล่ะช่วงชีวิตของ
ลกูค้า รวมถึงให้ความส าคญักบัการพฒันาการบริการให้ดีเย่ียมของทัง้ตวัแทนและพนกังานของบริษัท 
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เป็นพนัธมิตรทางการประกันชีวิตของประชาชนในโลกท่ีมุ่งเน้นไปท่ีลกูค้า ภายใต้เจตนารมณ์ท่ีจะเป็น
เพ่ือนร่วมทางตลอดไป เพ่ือคุ้มครองคณุคา่ของลกูค้าและสร้างการเป็นผู้น าตลาดโลก 
 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจหลกัของบริษัทคือ การรับประกนัชีวิต โดยส านกังานใหญ่ของบริษัท ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 2922/222-227
ชัน้ 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

ตารางสดัสว่นร้อยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2562 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
การประกันภยัประเภทสามัญ 

(Ordinary) 

การ
ประกันภยั
ประเภท

อุตสาหกรรม 

การ
ประกนัภยั
อุบัตเิหตุ 
ส่วน
บุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกันภยั
ประเภท 
กลุ่ม 

(Group) 

รวม 

 ตลอด 
ชีพ 

สะสม 
ทรัพย์ 

เฉพาะ 
กาล 

อื่นๆ รวม     

จ านวนเบีย้
ประกันภัย
รับโดยตรง 

983 2,635 57 408 4,083 - 21 5 4,109 

สดัส่วนเบีย้
ประกนัภยั 
(ร้อยละ) 

24% 64% 1% 10% 99% - 1% - 100% 

หมายเหตุ: ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 
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1.5 ช่องทางการตดิต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต 
ช่องทางการตดิต่อบริษัท 
 ตดิตอ่โดยตรงท่ีส านกังานใหญ่ บมจ.ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต  

วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.   
2922/222-227 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 15 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท์ 0 2308 2245 – 54 

 ตดิตอ่ผา่น Website ของบริษัท  www.thaisamsunglife.co.th 
1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกัน

ชีวิต 
 ขัน้ตอนการขอรับการชดใช้เงินตามสญัญาประกันชีวิต  การขอรับการชดใช้เงินตามสญัญา
ประกนัชีวิตมีขัน้ตอนและเอกสารประกอบการเรียกร้อง แตล่ะกรณี ดงันี ้

ตารางสรุปเอกสารส าหรับการเรียกร้องสินไหม 
** เอกสารทุกฉบับต้องกรอกรายละเอียดและลงนามให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา*** 

การเรียกร้องสินไหม เอกสารประกอบการเรียกร้อง 
กรณีมรณกรรม 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ทัง้ชุด) กรอกข้อมูลทุกหน้า พร้อมลง

รายละเอียดและลายมือช่ือผู้ รับประโยชน์ทกุคน 
2. ส าเนามรณบตัร ท่ีมีการจ าหนา่ย “ตาย” 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เอาประกนัภยั และผู้ รับผลประโยชน์(ฉบบัรับรองส าเนา) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ เอาประกนัภยั และผู้ รับผลประโยชน์ ทกุคน(ฉบบัรับรองส าเนา) 
5. กรณีเสยีชีวิต โดยอบุตัิเหต ุหรือตายผิดธรรมชาติ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้
 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ(ทัง้ข้อรับแจ้งและข้อกลบัจากตรวจการเกิดเหต)ุ 
 ส าเนารายงานการชนัสตูรพลกิศพ 
 รูปถ่ายและแผนท่ีการเกิดเหต ุ(ถ้ามี) 
 เอกสารอื่น เช่น ขา่วจากสือ่ตา่งๆ (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ
       กรอกรายละเอียดในใบเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม พร้อมกับลงนามโดยผู้ รับ
ผลประโยชน์ หากมีผู้ รับประโยชน์ มากกว่า 1 คน ผู้ รับประโยชน์ทุกคนต้องลงช่ือ
เรียกร้องให้ครบทกุคน โดยจะใช้ใบเรียกร้องสนิไหมมรณกรรมใบเดียวกนั หรือแยกก็ได้ 

สญัญาเพิ่มเติมการ
ประกนัภยัอบุตัิเหตแุละคา่

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสนิไหมกรณีอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้ เอาประกนัภยั 
2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท 

http://www.thaisamsunglife.co.th/
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ตารางสรุปเอกสารส าหรับการเรียกร้องสินไหม 
** เอกสารทุกฉบับต้องกรอกรายละเอียดและลงนามให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา*** 

การเรียกร้องสินไหม เอกสารประกอบการเรียกร้อง 
รักษาพยาบาลจาก
อบุตัิเหต ุได้แก่ 
ADD,AI,AME, PA 

3. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ เอาประกนั (ฉบบัรับรองส าเนาถกูต้อง) 
4. ส าเนาบนัทกึประจ าวนัต ารวจ(กรณีถกูท าร้ายร่างกาย) 
5. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบัและใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีเบิกค่า
รักษาพยาบาลจากอบุตัิเหต)ุ 

6. กรณีสญูเสียอวยัวะ แนบ ฟิล์ม เอ็กซเรย์ (X-Ray) หรือการตรวจพิเศษอื่นที่เก่ียวข้อง
พร้อมผลอา่นฟิล์ม 

7. ภาพถ่ายปัจจบุนั กรณีมีภาวะทพุพลภาพสิน้เชิงถาวรจากอบุตัิเหตุ 
8. ใบตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มบริษัท กรณีมีภาวะทุพพลภาพสิน้เชิงถาวรจาก
อบุตัิเหต ุ

สญัญาเพิ่มเติมคา่
รักษาพยาบาลสขุภาพ 
H&S, OPD 

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสนิไหมกรณีอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้ เอาประกนัภยั 
2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท 
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั และใบสรุปรายการคา่รักษาพยาบาล 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เอาประกนัภยั(ฉบบัรับรองส าเนาถกูต้อง) 

สญัญาเพิ่มเติมค่าชดเชย
รายวนั HB 

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสนิไหมกรณีอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้ เอาประกนัภยั 
2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท 
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน และใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลที่แสดงจ านวน

วนัท่ีนอนโรงพยาบาล 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เอาประกนัภยั(ฉบบัรับรองส าเนาถกูต้อง) 

สญัญาเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ช าระเบีย้
ประกนัภยั WP ,PB 

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีอุบตัิเหตุหรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้ เอาประกนัภยั 
หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

2. ใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัท หรือประวตัิการรักษาจากโรงพยาบาล 
3. กรณีผู้ เอาประกนัภยั/ผู้ช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นบคุคลทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร ต้องสง่

แบบฟอร์มเรียกร้องสนิไหมกรณีทพุพลภาพท่ีลงนามโดยแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
4. ส าเนามรณบตัรกรณีผู้ช าระเบีย้ประกนัประกนัภยัเสยีชีวิต 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ช าระเบีย้ประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เอาประกนัภยั(ฉบบัรับรองส าเนาถกูต้อง) 

สญัญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
โรคร้ายแรง DD, Lady 
Care, Cancer Focus, 

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสนิไหมกรณีอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้ เอาประกนัภยั 
2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท และหรือประวตัิการรักษา 
3. เอกสารทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจวินิจฉยัโรค เช่น รายงายผลการตรวจชิน้เนือ้
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ตารางสรุปเอกสารส าหรับการเรียกร้องสินไหม 
** เอกสารทุกฉบับต้องกรอกรายละเอียดและลงนามให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา*** 

การเรียกร้องสินไหม เอกสารประกอบการเรียกร้อง 
Smart CI (Pathology Report) หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการพิเศษ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เอาประกนัภยั(ฉบบัรับรองส าเนาถกูต้อง) 
หมายเหต ุ

- กรณีผู้ เอาประกนัภยัเป็นผู้ เยาว์และยงัไม่มีบตัรประชาชน ให้ส่งหลกัฐานส าเนาสตูบิตัรท่ีลงนามรับรองส าเนาแล้วด้วย 
- กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือนามสกลุ ต้องส่งหลกัฐานการเปล่ียนแปลงช่ือ สกลุ ด้วย 
- กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์

อกัษรภายใน 14 วนันบัแตเ่กิดเหต ุ
- กรณีเรียกร้องสินไหมเก่ียวกบัการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรืออุบตัิเหต ุต้องส่งหลกัฐานให้กบับริษัท ฯ ภายใน 30 วนั

นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 

เอกสารประกอบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ สามารถศกึษาได้จากตารางสรุปด้านล่างนี ้
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสินไหมได้ท่ี  www.thaisamsunglife.co.th 

- บริษัทสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเตมิประกอบการพิจารณา 

- เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการจ่ายสินไหม กรุณาเลือกใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี โดยแนบส าเนาหน้าบัญชี
ธนาคารพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกนัด้วย 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาสินไหม 
  บริษัท ฯ จะด าเนินการจ่ายสินไหมภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับเอกสาร
ประกอบการพิจารณาสินไหมครบถ้วนแล้ว ทัง้นีห้ากมีข้อขัดข้องในการพิจารณา บริษัทจะมี
จดหมายแจ้งให้ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ รับประโยชน์ทราบ เพ่ือขอขยายระยะเวลาพิจารณา
สินไหมตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขกรมธรรม์ 

ชอ่งทางการเรียกร้องสินไหม 
  บมจ. ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต ส านกังานใหญ่ (สว่นสินไหม) 
  2922/222-227 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 15 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศพัท์ 0 2308 2245 - 54 ตอ่ 2 หรือ 0 2716 5180 โทรสาร 0 2308 2254 ตอ่ 1 
  วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. 
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ตารางสรุปเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม 

เอกสาร 

ประเภทการเรียกร้อง 
Death AI/ADD HS/OPD HB DD/Lady 

Care/Cancer 
Focus/ Smart 

CI 

AME/ 
PA 

PB/WP 
(กรณี
ทุพพล
ภาพ) 

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม x       
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม  x x x x x x 
หนงัสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล x       
ใบมรณบตัร x       
รายงานการสอบสวนสินไหมมรณกรรม x       
ส าเนาหนงัสือรับรองการท าประกัน(กรณีเป็น
แบบประกนัคุ้มครองสินเช่ือ) 

x       

ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เอาประกนั  x x x x x x 
ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ รับประโยชน์ x       
รายงานการผ่าพิสจูน์ศพ (หากมีการสง่ศพตรวจ ) x       
รายงานการชนัสตูรพลิกศพ x       
ใบบนัทกึถ้อยค าของผู้ รับประโยชน์ทกุคน x       
ส าเนาใบบนัทกึแจ้งความของทางต ารวจ x       
ใบสรุปส านวนคดี x       
ใบสตูิบตัิ(กรณีเป็นเด็กและผู้ เยาว์) x       
ใบค าสั่งศาล(ใช้ในกรณีที่ มีการแต่งตัง้ผู้
อนบุาล/ผู้ปกครองผู้ เยาว์) 

x       

เลม่กรมธรรม์ x       
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ เอาประกันที่มีการ
จ าหน่ายตาย 

x       

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับประโยชน์ทกุคน x       
หนังสือยินยอมเปิด เผยประวัติ  (กรณีที่
เสียชีวิตให้ลงนามโดยทายาทของผู้ เอาประกนั) 

x       

หนงัสือมอบอ านาจ        
หนงัสือพิมพ์ (หากมี) x       
ใบรับรองแพทย์/ใบรายงานแพทย์ตาม
แบบฟอร์มบริษัท 

x x x x x x x 

ประวตัิการรักษา     x  x 
ใบรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยา    
(ใบรายงานผลการตรวจชิน้เนือ้) 

    x   
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เอกสาร 

ประเภทการเรียกร้อง 
Death AI/ADD HS/OPD HB DD/Lady 

Care/Cancer 
Focus/ Smart 

CI 

AME/ 
PA 

PB/WP 
(กรณี
ทุพพล
ภาพ) 

ฟิล์มเอ็กซเรย์หรือผลอา่น(ถ้ามี)  x      
ใบสรุปรายการคา่รักษาพยาบาล(ถ้ามี)   x x  x  
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั   x   x  
ใบรายงานการตรวจร่างกาย หรือรายงาน
ความเห็นแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัท 

      x 

ส าเนาหน้าบญัชีธนาคาร(กรณีให้โอนเงินค่า
สินไหมเข้าบญัชีธนาคาร) 

x x x x x x  

หมายเหตุ : กรณีที่เรียกร้องสินไหม PB(ผู้ช าระเบีย้) เสียชีวิต สง่เอกสารเชน่เดียวกบัการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 

สามารถศกึษาเพิ่มเตมิและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสินไหมได้ท่ี www.thaisamsunglife.co.th 
 

1.5.2 วิธีการตดิต่อบริษัท และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรณีมีข้อพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 
  กรณีมีเร่ืองร้องเรียน ผู้ ร้องเรียนสามารถติดต่อร้องเรียนมายงับริษัท โดยติดต่อโดย
ตรงท่ีส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือโทรศพัท์ติดตอ่หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
  บมจ. ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต ส านกังานใหญ่ (หนว่ยงานรับเร่ืองร้องเรียน) 
  2922/222-227 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 15 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
  โทรศพัท์ 0 2308 2245 – 54 ตอ่ 267,229  โทรสาร 0 2308 2254 ตอ่ 1 
  วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. 
  E-Mail : complaints@thaisamsunglife.co.th  
 
 
 
 
 

http://www.thaisamsunglife.co.th/
mailto:complaints@thaisamsunglife.co.th
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2. กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การด าเนินการตามกรอบกระบวนการดังกล่าว 
2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

  บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) และเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของผู้บริหารในการบริหารจดัการกบัความเส่ียงต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก ากับ
ดแูลให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม โดยก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ (Internal Audit) 
และหน่วยงานก ากบัมาตรฐานงาน (Compliance) ท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพ
ของการควบคมุภายในและก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
  
  การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและช่วยส่งเสริมให้บริษัท
ก าหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างเหมาะสมและช่วยให้บริษัทสามารถจัดการความเส่ียงตาม
ระดบัความส าคญัได้ บริษัทจึงก าหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท าหน้าท่ี
บริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรตามกรอบมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ ครอบคลมุกิจกรรมหลกัและ
ความเส่ียงในด้านตา่งๆ อนัได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงด้านการรับประกันภยั ความเส่ียง
ด้านตลาด ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ โดยจดัให้
มีการระบปัุจจยัและเหตท่ีุมาของความเส่ียง มีการประเมิน วิเคราะห์ จดัล าดบัความส าคญัของความ
เส่ียง มีการติดตามรายงานสถานะความเส่ียงต่อคณะกรรมกรรมการบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายเป็นส าคญั และจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้ 
(Risk Appetite) 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  คณะกรรมการของบริษัท 
 บริษัท ไทยซมัซุง ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจดัการประกอบด้วย  คณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้ ก ากับดูแล และจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพ่ือช่วยสนับสนุนการท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการลงทนุ 
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงันี ้
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  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน โดยองค์ประชุมจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั ง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. ดร.โชคชยั อกัษรนนัท์  ประธานกรรมการ 
2. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการ 
3. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการ 
4. นายลี           จ ูคยอง  กรรมการ 
5. นายซอง โบก จาง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
6. นายคมกฤษ ลายลกัษณ์ กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ชอ่งทางจดัจ าหนา่ย 

    รายบคุคล 
7. นายลี มาน เจ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
8. ผศ. อมัพร แก้วสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัินโยบายและ    

กลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัท ก ากบัดแูล ติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตาม      
กลยทุธ์และนโยบายท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) พิจารณาอนมุตัินโยบายตา่งๆ ของบริษัท ได้แก่ นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี นโยบายการลงทนุ และนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัท และก ากบัดแูลให้มีการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีอนมุตัไิว้ 

3) ก าหนดโครงสร้างบริษัทให้มีการแบง่แยกหน้าท่ีในการก ากับดแูลและการบริหารจดัการและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุลากรหลกัในหน่วยงานควบคมุตา่งๆ อย่าง
ชดัเจน เพ่ือให้มีการก ากบัดแูลการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  

4) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  
รวมทัง้ก ากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการลงทนุ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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6) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงินของบริษัท และก ากบัดแูล
ให้ผู้ บริหารรายงานเร่ืองท่ีส าคัญของบริษัท และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ได้อยา่งสมบรูณ์ 

7) ก ากับดแูลการสอบบญัชีของบริษัท โดยครอบคลุมถึง การคดัเลือก แต่งตัง้และถอดถอนผู้สอบ
บญัชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

8) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่สาธารณะ 
9) ก ากับดแูลให้บริษัทมีกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือ และเปิดเผย

ข้อมลูส าคญัตา่งๆ อยา่งถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา ตอ่สาธารณะและหน่วยงานก ากบัตามกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

10) ก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมาย กฎ และระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

11) ก ากับดูแลให้บริษัทมีเงินกองทุนท่ีมั่นคงและเพียงพอรองรับการด าเนินธุรกิจทัง้ ในปัจจุบนัและ
อนาคต และติดตามฐานะเงินกองทนุอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ดแูล
ความเพียงพอของเงินกองทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีมัน่คง 

12) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัติอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม โดยมีการก าหนดขัน้ตอนหรือกระบวนการ
ในการเสนอขายและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต อย่างชดัเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า 
 

2.4  คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้ เพ่ือช่วยสนับสนุนการท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการลงทนุ 
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงันี ้

 2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
และผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้สิน้ 3 คน และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารท่ี
ประชมุ  
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 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. นายลี             มาน เจ              ประธาน / กรรมการอิสระ 
 2. ผศ.อมัพร       แก้วสวุรรณ         กรรมการ / กรรมการอิสระ 
 3. นายชิน           แบก ซอบ           กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน 

 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) ระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal audit) และระบบการบริหารความเส่ียง (Risk management) ท่ี
เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกมุ ตามกรอบท่ีได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล 

2) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัภายในบริษัท 

3) พิจารณาคดัเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนด
คา่ตอบแทน น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

4) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการ หรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

4.1 รายงานท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
4.2 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
4.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิต หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้

กฎระเบียบภายในบริษัท 
5) จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  
6) สอบทานรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ข้อก าหนดของคปภ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ระเบียบข้อบังคับภายในบริษัทจากฝ่ายก ากับ
กิจการ 

7) สอบทานกฎบตัรของผู้ตรวจสอบ และหากจ าเป็นต้องแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตั ิ
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8) ปฏิบตักิารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทรวมทัง้สิน้ 5 คน  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.   นายซอง         โบก จาง               ประธาน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2.   นายชิน           แบก ซอบ          กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน 
3.   นายเจ            ฮง  จอน            กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
4.   นางนวพร       วงศ์มาลาวณิช    กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานปฏิบตักิารประกนัชีวิต 
5.   น.ส.วรรณพร   อปุระ     กรรมการและเลขานกุาร / หวัหน้าหนว่ยงานบริหารความเส่ียง 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงของ

บริษัท ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ  
2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียงรวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุง

และพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ  
3) จดัให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือติดตามสถานะความเส่ียงของบริษัท

รายงานความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัท รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการบริหารความเส่ียง 
ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบเป็น
ประจ าอยา่งน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

4) ดแูลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงองค์กรประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลด
ระดบัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ติดตามแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง 
รวมถึงส่ือสารสาระส าคญัของนโยบายการบริหารความเส่ียงและแนวทางปฏิบตัิในการบริหารความ
เส่ียงให้ทกุหนว่ยงานของบริษัททราบและน าไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

5) ดแูลและสนบัสนนุให้มีการสอบทานและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทุกครัง้ท่ีเกิดเหตกุารณ์ส าคญัท่ีอาจส่งผล
กระทบตอ่ความมัน่คงทางการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
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 2.4.3 คณะกรรมการลงทุน  
 คณะกรรมการลงทนุ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทรวมทัง้สิน้ 4 คน  
    รายช่ือคณะกรรมการลงทนุ 

1. นายซอง     โบก จาง          ประธาน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายชิน       แบก ซอบ        กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน 
3. นายเจ        ฮง  จอน           กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
4. นายสรุชยั   แย้มช่ืน           กรรมการ / หวัหน้าหนว่ยงานบริหารสินทรัพย์ 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุ 
1) จดัท ากรอบนโยบายการลงทนุ เพ่ือขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

2) พิจารณาอนมุตัแิผนการลงทนุของบริษัท ท่ีสอดคล้องกบักรอบนโยบายการลงทนุ และนโยบายการ
บริหารความเส่ียงรวม 

3) พิจารณาอนมุตักิารลงทนุ ตามระดบัอ านาจท่ีได้รับการอนมุตัติามนโยบายการลงทนุ 

4) ก ากับดแูลการลงทนุของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโนบายการลงทนุ นโยบายการบริหารความ
เส่ียงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการลงทนุ และข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5) ก ากับดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวกบัธุรกรรมการลงทนุของบริษัท 

6) ก ากบัดแูล ระบบงาน บคุลากร และข้อมลูท่ีใช้ประกอบการลงทนุของบริษัทฯให้มีความเพียงพอตอ่
การด าเนินงาน 

7) บริหารเงินลงทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

8) รายงานผลการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม ่าเสมอ 

9) พิจารณาอนมุตักิารน าสินทรัพย์ลงทนุไปก่อภาระผกูพนัใดๆ  
10) พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีจ าเป็น และเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจลงทนุ  

 
 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้เพ่ือก ากับดูแลการ
ปฏิบตังิานของบริษัทดงันี ้ 
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 2.4.4 คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้กรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกิจการ 
 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ

กิจการ 
1) ประกาศวิธีการเลือกตัง้ ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีเลือกตัง้ ก าหนดระยะเวลารับสมัครท่ีจะสมคัรรับ

เลือกตัง้เป็นกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกิจการโดยเปิดเผยก่อนการเลือกตัง้และแจ้งให้บริษัท 
ไทยซมัซุง ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) และพนกังานตรวจแรงงาน ส านกังานสวสัดิการและคุ้ มครอง
แรงงานพืน้ท่ี 3 กรุงเทพมหานคร ทราบโดยเร็ว 

2) เตรียมการเลือกตัง้และด าเนินการเลือกตัง้ 
3) ด าเนินการนบัคะแนนเสียง ประกาศผลและจดัท าบญัชีรายช่ือเรียงล าดบัผู้ ได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสดุ

ตามล าดบัจนถึงผู้ ได้รับคะแนนเสียงน้อยท่ีสดุ 
4) แจ้งผลการเลือกตัง้ให้บริษัททราบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัสิน้สดุการเลือกตัง้ 

 2.4.5 คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกิจการ 
 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกิจการ 
1) ร่วมหารือกบันายจ้างเพื่อจดัสวสัดกิารแก่ลกูจ้าง 
2) ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจดัสวสัดิการส าหรับลกูจ้าง 
3) ตรวจตรา ควบคมุ ดแูล การจดัสวสัดกิารท่ีนายจ้างจดัให้แก่ลกูจ้าง 

 
2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระ และผู้บริหาร 
  ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยซมัซุง ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือพ้น
สภาพการเป็นกรรมการในทุกกรณี โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขอนุมตัิต่อ ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 
  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของกรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน)จะจ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทเท่านัน้ โดยคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบประมาณเป็นประจ าทกุปี 
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3. การบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย์

และหนีส้ิน (Asset Liability Management: ALM) 

3.1 การบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
 บริษัท ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม(Enterprise 
Risk Management) ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบตัิของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย(คปภ.) โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาท
ส าคญัในการก ากับดแูลการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท โดยเฉพาะในด้านการด ารงเงินกองทนุ ให้เพียงพอท่ีจะ
รองรับความเส่ียงตา่งๆ จากการด าเนินธุรกิจ ตามเกณฑ์ของ คปภ. เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจให้
ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัและเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนได้  

แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
 กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญัต่างๆ ตามแนวปฏิบตัิมาตรฐาน 
สากล COSO framework ได้แก่ การระบุความเส่ียงส าคญัท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดกับบริษัท การประเมิน
ความเส่ียง โดยบริษัทพิจารณาก าหนดดชันีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator: KRI ) เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินความเส่ียง ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite), ระดบัความเบี่ยงเบนจาก
ระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้ (Risk Tolerance)  ในแตล่ะประเภทความเส่ียงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ 
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยพิจารณาให้ครอบคลมุกิจกรรมหลกัของบริษัทตามแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงขัน้ต ่าของส านกังาน คปภ. มีการติดตามสถานะความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และมีการรายงาน
สถานะความเส่ียงประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัท 
เป็นประจ า อยา่งน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือกรณีมีเหตกุารณ์ความเส่ียงส าคญั เพ่ือให้บริษัทสามารถเลือก
วิธีตอบสนองความเส่ียง ก าหนดแผนการจดัการความเส่ียงได้ทนัตอ่เหตกุารณ์และควบคมุความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้  

 
3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset Liability Management: ALM) 

  การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน เป็นกระบวนการในการก าหนด ด าเนินการ ติดตาม และปรับปรุงกล
ยทุธ์และการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์และหนีส้ินเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางการเงินในการก าหนด
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ช่วงความเบี่ยงเบนท่ียอมรับได้และข้อจ ากัดความเส่ียงต่างๆ  บริษัทบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินโดย
พิจารณาจากการจบัคูร่ะยะเวลาของสินทรัพย์และหนีส้ิน (duration matching asset and liability) โดย
บริษัทมีการก าหนด Duration gap ระหวา่งสินทรัพย์ลงทนุและเงินส ารองประกนัภยั เป็นดชันีวดัความเส่ียง
ด้านตลาด เพ่ือติดตาม ประเมิน และควบคุมความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ โดยเทคนิคท่ีบริษัทใช้ในการ
ค านวณระยะเวลาของกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนีส้ิน คือ วิธี modified duration ซึ่งเป็นมาตรฐาน
โดยทัว่ไป 
 

4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความ
เส่ียงภัย และการกระจุกตัวของภัย 

 บริษัทคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการรับประกันภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลความ
เสียหายในอดีตท่ีเคยเกิดขึน้ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประมาณการณ์ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 
  ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัท่ีคาดการณ์ว่าหากเกิดขึน้จะมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญั ได้แก่ 

  ความเส่ียงจากความไม่เพียงพอของเงินส ารองจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้ เป็นความเส่ียงท่ี
สง่ผลให้บริษัทต้องตัง้เงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่งบก าไรขาดทนุของบริษัท 
ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ท่ี
การันตีผลประโยชน์ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากการต้องเพิ่ม
เงินส ารองหากดอกเบีย้ลดลงต ่ากว่าคาดการณ์ ทัง้นีบ้ริษัทจะได้ติดตามดแูลระดบัเงินส ารองประกนั
ชีวิตให้เพียงพอกบัภาระผกูพนัแท้จริงท่ีมีตอ่ผู้ เอาประกนัชีวิต และไมต่ ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

 ความเส่ียงจากอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยท่ีสูงกว่าท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ บริษัทบริหาร
จดัการความเส่ียงด้วยการติดตามอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน(Loss Ratio) อย่างใกล้ชิด มีการ
จดัท าการทดสอบก าไรคาดหวงัของผลิตภณัฑ์ (Profit Testing) ก่อนและหลงัการขาย เพ่ือวิเคราะห์
ความส าเร็จและผลก าไรแตล่ะผลิตภณัฑ์ และจดัการยกเลิกการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลขาดทนุ 
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 ความเส่ียงจากภาระภาษีของเงินส ารองประกนัชีวิต ซึ่งเป็นข้อจ ากดัตอ่การพฒันาผลิตภณัฑ์สู่ตลาด
ท่ีมีการแขง่ขนัในแบบเงินออมระยะสัน้สงูและสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทในการช าระ
ภาษีเพิ่มเติมในส่วนของเงินส ารองท่ีเกิน 65% ของเบีย้รับสุทธิ ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
แนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัท คือ การพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีระยะเวลาการช าระเบีย้
ประกันภัยยาวขึน้ โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความคุ้มครองชีวิต ได้แก่ แบบตลอดชีพ แบบ
คุ้มครองชัว่ระยะเวลา แบบคุ้มครองสินเช่ือ เพ่ือลดภาระด้านเงินส ารองของบริษัทลง 

 
 กลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัตอ่  

  บริษัทมีการก าหนดนโยบายการบริหารการประกันภัยต่อ ให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)และ
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารการประกันภัยต่อ  

(Reinsurance Management Committee) เพ่ือกลัน่กรองงานด้านการประกนัภยัต่อ รวมถึงพิจารณา
ก าหนดนโยบายในการบริหารประกนัภยัตอ่ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ  
 
  การก าหนดนโยบายการบริหารการประกนัภยัตอ่ บริษัทพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การคัดเลือกผู้ รับประกันภัยต่อ บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อโดย
พิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิต (Credit rating) หรืออตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ในทางปฏิบตัิบริษัทพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือด้าน
เครดิตเป็นอนัดบัแรก แต่ถ้าบริษัทรับประกันภัยต่อไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิต 
บริษัทก็จะพิจารณาจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมายซึ่ง
จะต้องไม่ต ่ากว่า 2 เท่าของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทได้
ก าหนดอนัดบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิตขัน้ต ่า (Minimum Credit Rating) ซึ่งจะต้องเท่ากบัหรือ
มากกวา่อนัดบั A-   
2) การก าหนดวิธีการเอาประกันภัยต่อ  บริษัทมีการกระจายความเส่ียงในการท าสัญญา
ประกันภัยต่อเพ่ือลดผลกระทบจากความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้หากบริษัทรับประกันภัยต่อไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาโดยก าหนดสัดส่วนในการเอาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ประกนัชีวิตรายสามญั ประกนัชีวิตกลุม่สินเช่ือ ประกนัอบุตัเิหตรุายบคุคล 
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3) การก าหนดขีดจ ากดัสว่นเก็บไว้ในการรับเส่ียงภยัไว้เองสงูสดุ (Maximum retention limit)  
 บริษัทพิจารณาก าหนดขีดจ ากัดส่วนเก็บไว้ในการรับความเส่ียงภัยโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ประสบการณ์ในอดีตของบริษัท แผนการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดขีดจ ากัดส่วนเก็บไว้ในการรับความเส่ียงภัยไว้เองสูงสุด แบ่งตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันชีวิตรายสามัญ ประกันชีวิตกลุ่มสินเช่ือ ประกันชีวิตชั่ว
ระยะเวลา 1 ปี และประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

 
 เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทมีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อสอดคล้องกับกฎ
ข้อบังคับของ คปภ.สอดคล้องกับแผนธุรกิจและความเส่ียงของบริษัท คณะกรรมการบริหารการ
ประกันภยัต่อจึงมีการทบทวนกลยทุธ์การบริหารการประกันภยัต่อและน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนมุตั ิเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมตฐิานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย  

5.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long Term Technical Reserve) 
 ส ารองประกันภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเป็นยอดส ารองสะสมตัง้แตเ่ร่ิมท าประกนัถึงวนัสิน้

รอบระยะเวลารายงานส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัอยู่ ส ารองดงักล่าวตัง้ขึน้ส าหรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ท่ีประมาณว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีผลบงัคบัอยู่
ทัง้หมด บริษัทค านวณส ารองประกันชีวิตภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอ้างอิงตามวิธีส ารอง
ประกนัภยัสทุธิช าระคงท่ี (Net Premium Valuation Reserve or NPV) ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนั
กนัภยัโดยใช้ ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการส ารองประกนัภยัระยะยาว ดงันี ้

1) อตัราการตาย อตัราการเจ็บป่วยและอตัราการคงอยู่  
   บริษัทใช้ข้อสมมติดงักล่าวอ้างอิงตารางมรณะไทย ปี 2529, 2540, 2551 และ 2560 ขึน้อยู่

กบัแตล่ะผลิตภณัฑ์ 
2) อตัราดอกเบีย้คดิลด   

 อตัราดอกเบีย้คิดลดท่ีบริษัทใช้ในการก าหนดอตัราเบีย้ประกันภัยและค านวณเงินส ารองอยู่
ระหวา่งร้อยละ 3-6 ขึน้อยูก่บัผลิตภณัฑ์  

   นอกจากนัน้แล้ว บริษัททดสอบความเพียงพอของหนีส้ินทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน หาก
หนีส้ินมีจ านวนไมเ่พียงพอก็จะรับรู้ส่วนต่างเป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ การทดสอบ
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ความเพียงพอของหนีส้ินค านวณโดยใช้ประมาณการปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสญัญา
ประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยูท่ัง้หมดและคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ปลอดความเส่ียงเฉล่ียตามหลกัเกณฑ์ ของ 
คปภ.บวกด้วยค่าส่วนปรับสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์มติท่ีประชุมคณะศึกษาผลกระทบและน าเสนอ
มาตรการรองรับกรณีอตัราดอกเบีย้ต ่าเม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559 
 
5.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Reserve) 
   ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือได้รับการแจ้งค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เอาประกันภัยตาม
จ านวนท่ีผู้ เอาประกนัภยัแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มลูคา่ประมาณการสินไหมทดแทน
สงูสดุจะไมเ่กินทนุประกนัของกรมธรรม์ท่ีเก่ียวข้อง ส่วนคา่สินไหมทดแทนค้างจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะ
จา่ยจริง 
   นอกจากนี ้บริษัทได้ตัง้ส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้แล้วแต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้
บริษัททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
จากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ เอาประกันภยัในอนาคต ส าหรับ
ความสญูเสียท่ีเกิดขึน้แล้วก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทัง้จากรายการความสญูเสียท่ีบริษัท 
ได้รับรายงานแล้วและยงัไมไ่ด้รับรายงานสทุธิด้วยคา่สินไหมทดแทนท่ีได้รับรู้ไปแล้วในบญัชี  
 
5.3 ส ารองเบีย้ประกันภัย (Premium reserve) 
 ประกอบด้วยส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้และส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่สิน้สุด โดย
ค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

1) ส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve: UPR) ณ สิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน บริษัทบันทึกส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ส าหรับการสัญญา
ประกนัภยัระยะสัน้และการประกนัภยักลุม่ โดยค านวณจากเบีย้ประกนัภยัสทุธิส าหรับปีโดยวิธีเฉล่ีย
รายเดือน (วิธีเศษหนึง่สว่นย่ีสิบส่ี) 
2) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่สิน้สดุ (Unexpired Risk Reserve: URR) เป็นจ านวนเงินท่ีบริษัท
จดัสรรไว้เพ่ือชดใช้คา่สินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัภยัท่ียงัมีผล
บังคับอยู่ ค านวณจากค่าประมาณการณ์ท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน
ระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอ้างอิงจากข้อมลูในอดีต 
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ทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมลูคา่ของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่สิน้สดุ (URR) กบั
ส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (UPR) มลูคา่ใดสงูกว่าบริษัทจะรับรู้ส่วนตา่งท่ีเพิ่มขึน้/ลดลงของ
เงินส ารองท่ีสงูกวา่นัน้ในงบการเงิน 

 ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มี รายละเอียดดงันี ้
หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยั ระยะยาว  
(Long-term technical reserves) 

11,370 
 

11,947 
 

9,272 
 

8,590 
 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยั ระยะสัน้ 
(Short-term technical reserves) 

189 
 

162 
 

190 
 

165 
 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย  
(Unpaid policy benefits) 

14 
 

14 
 

19 
 

19 
 

หนีส้นิอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั 
(Due to insured) 

48 48 21 21 

หมายเหต ุ -   ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหนีส้ินจากสญัญาประกันภยั ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถปุระสงค์
หลกัเพื่อให้นกัลงทนุผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัที่
เป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึ่งมลูค่าดงักลา่วจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว 

 -   ราคาประเมิน หมายถึง มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกันภัย ซึ่งจะต้อง
ประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ที่ได้รับใบอนญุาตจากนายทะเบียน  ตามหลกัการทาง 
คณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์จริง
หรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนัน้ นอกจากนีมู้ลค่าส ารองประกันภยัดังกล่าวจะต้อง
รวมถึงค่าเผ่ือความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สานกังาน คปภ. 
ก าหนด 



 
 

แบบ ปผช. 1 รายปี I  23 | P a g e  

ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีส้ินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความ
แตกต่างระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมิน อย่างมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจากวตัถปุระสงค์และวิธีการท่ี
แตกตา่งกนัในการประเมินตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นีผู้้ ท่ีจะน าข้อมลูไปใช้ควรศกึษาและท าความเข้าใจถึง
วตัถปุระสงค์แนวทางการประเมินราคาหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัทัง้สองให้ถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจ 
 

6. การลงทุนของบริษัท 
  รายได้จากการลงทุนเป็นหนึ่งในรายได้หลกัของบริษัทประกันชีวิต  ดงันัน้บริษัทจึงให้ความส าคญักับ
การน าเบีย้ประกนัภยัท่ีได้รับไปลงทุน  โดยบริษัทมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า
และเกิดผลตอบแทนท่ีมัน่คงและสม ่าเสมอ มากกว่าการลงทนุในสินทรัพย์ลงทนุประเภทท่ีมีความเส่ียงสงู  
และพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีผลตอบแทนและระยะเวลาครบก าหนดให้สอดคล้องกับหนีส้ินตาม
สญัญาประกนัภยัของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์
ตามภาระผกูพนัตามกรมธรรม์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้   
การประเมินมลูคา่สินทรัพย์ลงทนุท่ีใช้ในการจดัท ารายงานทางการเงิน 

บริษัทประเมินมลูคา่สินทรัพย์ลงทนุท่ีใช้ในการจดัท ารายงานทางการเงินทัว่ไปตามมาตรฐานบญัชีและการ
รายงานความเพียงพอของเงินกองทนุ ตามประกาศ คปภ.เร่ืองการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของ
บริษัทประกนัชีวิต พ.ศ.2554 ดงันี ้
 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพย์ดงักล่าวบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะรับรู้
ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุเม่ือได้จ าหนา่ยหลกัทรัพย์นัน้ออกไป 

 เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนดแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย บริษัทตดับญัชี
สว่นเกินหรือรับรู้สว่นต ่ากวา่มลูคา่ตราสารหนีต้ามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ซึ่งจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายหรือ
รับรู้นีจ้ะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบีย้รับ ตราสารหนีจ้ดัเป็นประเภทเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะ
ถือจนครบก าหนดเม่ือบริษัทมีความตัง้ใจแนว่แน่และมีความสามารถท่ีจะถือจนครบก าหนดไถ่ถอน 

 เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สทุธิจากคา่เผ่ือการด้วยคา่ (ถ้ามี) 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีโ้ดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
มลูคา่ยตุิธรรมของหน่วยลงทนุค านวณจากมูลคา่สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน บริษัทใช้วิธีถวัเฉล่ีย
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ถ่วงน า้หนกัในการค านวณต้นทนุของเงินทนุ เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหว่างสิ่งตอบแทน
สทุธิท่ีได้รับกบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุจะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 

 
ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดงันี ้

 หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 621 621 391 391 
ตราสารหนี ้(พนัธบตัร, หุ้นกู้ , ตัว๋สญัญาใช้เงิน, ตัว๋แลกเงิน
,หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์) 

13,606 13,606 9,949 9,949 

ตราสารทนุ (ไมร่วมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม) 7 7 3 3 
หนว่ยลงทนุ 450 

 
450 459 459 

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนั 413 470 207 230 
เงินให้กู้ ยืมและเงินให้เช่าซือ้รถและให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลสิซิ่ง 

- - - - 

ใบส าคญัแสดงสทิธิการซือ้หุ้นกู้  หนว่ยลงทนุ - - - - 
ตราสารอนพุนัธ์ - - - - 
เงินลงทนุอื่น - - - - 
รวมสนิทรัพย์ลงทนุ 15,097 15,154 11,009 11,032 
หมายเหต ุ   – ราคาบญัชี หมายถึง สนิทรัพย์และหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

– ราคาประเมิน หมายถึง สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีประเมินตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ
วตัถุประสงค์หลกัในการก ากับความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกันภยัและเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยัได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถงึผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  บริษัทมีผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2562 ในภาพรวมเติบโตดีขึน้ เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทมี
เบีย้ประกนัภยัรับรวมจ านวน 4,109 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 4  จาก 3,938 ล้านบาท ในปี 2561 และมี
คา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีต ่ากวา่รายได้รวมท่ีเพิ่มขึน้  สง่ผลให้บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 36 ล้านบาท  
 ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ 2562 2561 

เบีย้ประกนัภยัรับรวม 4,109 3,938 
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้ (สทุธิ) 4,085 3,953 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 425 350 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 2,098 2,108 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัและคา่สนิไหมทดแทนสทุธิ 1,078 929 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 36 23 

 
หนว่ย: ร้อยละ 

รายการอัตราส่วน 2562 2561 
คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัปีแรก: เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 67% 58% 
คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัปีตอ่  : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 20% 21% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity ratio) 2% 1% 
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (Return on Asset ratio)    
- อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมทัง้หมด 
- อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ 

Unit Linked and Universal life 

+0.2% +0.2% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return on Investment Ratio) 
- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุรวมทัง้หมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal Life 

3% 4% 

อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุตอ่เงินส ารองประกนัภยั(ราคาประเมิน) 122% 124% 
 
หมายเหตุ  – ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ิน ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัชีวิต เพื่อวตัถปุระสงค์
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หลกัในการก ากับความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีความสามารถใน
การจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกันภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอา
ประกนัภยั   

  – กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตที่ให้ทัง้ความคุ้มครองชีวิตและการ
ลงทุนในกองทนุรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึน้อยู่กบัมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้นีส้ินทรัพย์ในกองทุนเป็นของผู้ เอา
ประกนัภยัมิได้เป็นของบริษัท  

  – กรมธรรม์ประกนัชีวิต Universal Life เป็นการประกนัชีวิตที่แยกสว่นความคุ้มครองชีวิต และสว่นการลงทนุ
อยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทนุขึน้อยูก่บัผลการลงทนุของบริษัท แต่ไม่ต ่ากว่าผลตอบแทนขัน้ต ่า
ที่ได้รับรองไว้  

 

8. ความเพียงพอของเงนิกองทุน 
 บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินกองทนุเพ่ือให้การด ารงฐานะของเงินกองทนุของบริษัทอยู่ในระดบั
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้เกณฑ์การด ารง
เงินกองทนุตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital: RBC) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
 
 เพ่ือบริหารจดัการเงินกองทนุของบริษัทให้แข็งแกร่งเพียงพออยู่ในระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้และเกินกว่า
ระดบัท่ีส านกังาน คปภ.ก าหนดท่ี 120% ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจการ บริษัทก าหนดให้ฝ่ายบริหารความ
เส่ียงเป็นผู้ มีหน้าท่ีประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ความเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  
 
  ส าหรับความเส่ียงหลกัตอ่การด ารงเงินกองทนุของบริษัท คือ ความเส่ียงด้านตลาดจากความผนัผวน
ของอัตราดอกเบีย้ ทัง้นี ้แนวทางการบริหารความเส่ียง คือ การบริหารความเส่ียงด้าน ALM (Asset 
Liability Management Risk)  ด้วยการท า Duration Matching และยังได้ประเมินและติดตามเพ่ือ
ค านวณความเพียงพอของเงินกองทุน พร้อมทัง้ท าการทดสอบ Stress test เพ่ือการวางแผนการบริหาร
เงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีใ้นการออกแบบพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของบริษัท บริษัทจะพิจารณาอตัราผลตอบแทนการลงทนุและ Duration gap ของ
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สินทรัพย์ลงทนุและเงินส ารองของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าความเส่ียงด้าน ALM Risk ของบริษัท จะได้มีการ
ประเมินอยา่งเพียงพอก่อนน าเสนอผลิตภณัฑ์แก่ลกูค้า 
 
 ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดงันี ้

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 
สนิทรัพย์รวม 15,623 11,476 
หนีส้นิรวม 12,576 9,204 

- หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 12,173 8,809 
- หนีส้นิอื่น 403 395 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 3,047 2,272 
อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (ร้อยละ) 417% 465% 
เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 3,047 2,272 
เงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 731 489 
 

หมายเหต ุ -  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการก าหนดประเภทและ 

     ชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทนุของบริษัทประกนัชีวิต 
     ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดแูลบริษัทท่ีมีอตัราสว่นความเพียงพอ 
                     ของเงินกองทนุต ่ากวา่ร้อยละหนึง่ร้อยยี่สบิได้ 

-   เงินกองทนุ เป็นเงินกองทนุตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบ 
     ธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัชีวิต 

-   รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัภยัชีวิต 

 
9. การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

และแสดงความเหน็แล้ว 
-   ข้อมลูงบการเงินสามารถดรูายละเอียดได้ท่ี 
http://thaisamsunglife.co.th/upload/download/budget/file-20200609065244000000.pdf 

http://thaisamsunglife.co.th/upload/download/budget/file-20200609065244000000.pdf

