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▫ ทีผ่า่นมาบรษิทัประกนั
ชวีติมุง่เน้นการพฒันา
เพือ่การเจรญิเตบิโตของ
ธุรกจิและผลก าไรเป็น
หลกั 

▫ แตเ่มือ่มาสู่ยุคทีก่ลุม่ธุรกจิ
จะต้องพึง่พาเกือ้กลูและ
ให้อะไรกบัสังคมมาก
ยิง่ขึน้ เป็นแนวคดิทีจ่ะ
ท าให้ธุรกจินั้นพฒันาและ
เตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

▫ ธุรกจิประกนัชวีติเตบิโต
ได ้ เพราะประชาชน 

▫ การท าให้ประชาชน
เข้าใจและเล็งเห็น
ประโยชนข์องการประกนั
ชวีติ จงึเป็นส่ิงทีท้่าทาย
ตอ่การบรหิารธุรกจิ
ประกนัชวีติอยา่งยิง่ 
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ธุรกิจประกันชีวติมุ่งมั่นที่จะมีการเตบิโตอย่างยั่งยืน
และมั่นคง เป็นธุรกิจแห่งความเป็นเลิศ โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภยัเป็นหลัก และด าเนิน
ธุรกิจประกันชีวติอย่างเป็นธรรม 



ภาพรวมธุรกจิ
ประกนัภยั       
ปี 2555-2560 
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19.08% 
13.06% 

13.75% 6.68% 
5.72% 

5.89% 

29.33% 
13.12% 1.16% 1.90% 1.21% 3.70% 

%Growth 
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ภาพรวมธุรกจิ
ประกนัชวีติ 
ปี 2560-2561 
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ดอก 
เบีย้ต ่า 
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oจากภาพรวม จะเหน็ว่าธุรกิจประกัน
ชีวติมีอัตราการเตบิโตต่อเน่ืองมาตลอด  
oบางปีอาจจะมีอัตราการเตบิโตไม่มาก 
สืบเน่ืองมาจากปัจจัยลบบางประการ   
ที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 
oส่งผลให้อัตราการเตบิโตชะลอตัว   
แต่ยังคงมีการเตบิโตในแต่ละปี 
เน่ืองจากมีปัจจัยบวกมาส่งเสริม 
โดยเฉพาะการมีนโยบายการบริหารงาน
ที่ดีแบบยั่งยืนของบริษัทเป็นหลัก 



การบรหิารธรุกจิ
ประกนัชวีติแบบ
ยัง่ยนื 
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แนวคดิการ
บริหาร
สมัยใหม่ 

การก ากับ
ดูแลกจิการ

ที่ดี 

การ
บริหารธุรกจิ
ประกันชีวิต
แบบยั่งยืน 
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ธุรกิจประกันชีวิตได้ยดึหลักการ
ด าเนินงานโดยใช้แนวคดิการ
บริหารสมัยใหม่ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาประกันภยัฉบับที่ 
3 ของส านักงาน คปภ. และ
ด าเนินงานภายใต้แนวทาง
ปฏบิตัใินการก ากับดแูล
กิจการที่ดีของบริษัท
ประกันภยั 

น าไปสู่ 



แนวคดิการบรหิารสมยัใหม ่

1. แนวความคดิเชงิระบบ (System Concept) 
2. นวตักรรมการบรหิารจดัการ (The Practice of 

Management) 
3. ระบบการบรหิารทีมุ่ง่เน้นความสมดลุ 

(Balance Scorecard) 
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1.1 แนวความคดิเชงิระบบ (System Concept) 

Innovation 
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เตรยีมการรองรบัส่ิงใหม่ๆ หรอืความเส่ียงที่
จะเกดิขึน้ อาท ิ
- โรคอุบตัใิหม่คา่รกัษาพยาบาล 
- IFRS 9 + IFRS 17 
- ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้Yield Rate 
- IT 
- ฯลฯ 
 
 **ดว้ยกระบวนการคดิเชงิระบบ**  
 Innovation 
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1.2 นวตักรรมการบรหิารจดัการ (The 
Practice of Management) 

ให้ความส าคัญ
กับพนักงาน 

การให้บริการ
ต่อลูกค้า 

การกระจาย
อ านาจ 

ให้ความสนใจ
และ

ความส าคัญกับ
แผนการ 

ให้ความส าคัญ
ต่อหลายความ
ต้องการและ
เป้าหมาย 

วธีิการที่
เหมาะสมใน
การด าเนิน

ธุรกจิ 

การสร้างสรรค์
สิ่งที่มีคุณค่า
สูงสุดของ
มนุษย์ 
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การบรหิารคุณภาพโดยรวม 
Total Quality Management : TQM 

    เป็นการจดัระบบและวนิยัในการท างานเพือ่ป้องกนั 
ความผดิพลาดเสียหายและมุง่สร้างคุณคา่ในกระบวนการ
ท างานทกุ ๆ ขัน้ตอน โดยทีท่กุคนในองคก์รต้องมส่ีวน
รว่ม ซึง่จะท าให้เป็นปจัจยัส าคญัในการก้าวไปสู่ความเป็น
เลศิ ทัง้ในดา้นการบรหิารองคก์ร การบรหิารการผลติ 
การบรหิารการตลาด การบรหิารลกูค้า การบรหิารบคุคล 
และการบรหิารการเงนิ เป็นต้น 

การให้ความส าคัญกับลูกค้า    
Customer Oriented 

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
Continuous 

Improvement 

การมีส่วนร่วมจากพนักงาน  
Employees 
Innovation 

องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
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Source : Mercer 2018 , Global Talent Trends Study 

Top Talent Trends 23 



1.3 ระบบการบรหิารงานทีมุ่ง่เน้นความ
สมดลุ (Balance Scorecard) 

IFRS9+IFRS17 

Market Conduct 
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องคป์ระกอบของการบรหิารแบบมุง่เน้นความ
สมดลุ 

    สิ่งที่องค์กรมุ่งหวัง
หรือต้องการที่
จะบรรลุในแต่
ละด้าน ตัวชีว้ัดของวัตถุประสงค์ในแต่ละ

ด้านและจะเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัด
การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ด้านขององค์กร 

เป้าหมายหรือตัวเลขที่
องค์กรต้องการจะ
บรรลุในตัวชีว้ัดแต่ละ
ประการ 

กิจกรรมที่องค์กรจะจัดท าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดขึน้ โดยในขัน้นี ้ยังไม่ใช่แผนปฏิบัติการ
ที่จะท าแต่เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือ 

กิจกรรม เบือ้งต้นที่ต้องท าเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ 

+ 
- 
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การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

o ธรุกจิประกนัชวีติไดด้ าเนินการตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกนัภยั ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัใินการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัประกนัภยั 

o เป็นการตระหนกัถงึความส าคญัและความจ าเป็น
ของการส่งเสรมิยกระดบัธรรมาภบิาลในธรุกจิ
ประกนัภยั 

o เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ 
o แสดงให้เห็นถงึการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ี
ประสิทธภิาพ โปรง่ใสตรวจสอบได ้ และมคีวาม
น่าเชือ่ถอื 
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27 แนวทางการปฏบิตัใินการก ากับดแูลกจิการที่ดี
ของบริษัทประกันภัย 
 

คณะ 
กรรมการ
ของบริษัท 
(Board of 

Directors) 

คุณสมบัติ
และความ
เหมาะสม

ของ
บุคลากร 
(Fit and 

Proper) 

แนวทาง
ปฏบิัติ

เก่ียวกับการ
ควบคุม
ภายใน 

(Internal 

Control) 

แนวทาง
ปฏบิัติ

เก่ียวกับการ
ก ากับการ
ปฏบิัตงิาน 
(Compliance 

Function) 

ข้อพงึปฏบิัติ
ที่ดีของ
ธุรกจิ

ประกันภยั 
(Code of 

Best 
Practice) 

ความ
โปร่งใสและ
การเปิดเผย

ข้อมูล 
(Transparency 

and Disclosure) 

1 2 3 4 5 6 
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โครงสร้างการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

1 Accountability 
ความรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจและการกระท าของ
ตนเอง สามารถชีแ้จงและ
อธิบายการตัดสินใจนัน้ได้ 

2 Responsibility 
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

3 Equitable 
Treatment 
การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทยีมกัน มีความเป็น
ธรรม และมีค าอธิบายได้ 

4 Transparency 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 Vision to Create 
Long-term Value 
การมีวสัิยทศัน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรใน
ระยะยาว 

6 Ethics 
การมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ 



29 มุง่เน้นการด าเนินธุรกจิเพือ่ให้เกดิการพฒันา
รว่มกนัของผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียทกุภาคส่วน 
 

คณะกรรมการ
บริษัท 

ซ่ือสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 

รับผิดชอบต่อสังคม 
ดูแลผลประโยชน์ลูกค้า  
ผู้ถือหุ้น และผู้เก่ียวข้อง 

ก าหนดนโยบาย
บริษัท 

ควบคุมกลไกการ
บริหารงานบริษัท 

ปฏิบัตติามกฎหมาย 

ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเกดิความเช่ือม่ัน ศรัทธา วางใจต่อธุรกจิประกันชีวติ  
และน าไปสู่ความส าเร็จที่ ย่ังยืน 
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ขอบคุณคะ่ 
Q&A 


