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สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล
ใหบริษัทเปดเผยขอมูลตามแบบรายการ ดังตอไปนี้
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการที่สําคัญ ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที
และระยะเวลาที่ใชเรียกรอง พิจารณา
และการชดใช
การชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.1 ประวัติบริษัท
บริ ษัทไดเริ่ มกอตั้งขึ้น เมื่อวัน ที่ 16 มิถุนายน 2540 โดยการลงทุน ของกลุ มเกษตรรุ งเรืองพื ช ผล ในนาม
บริษัท แอดวานซ แอสชัวรันส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 500 ลานบาท
จากนั้นในป พ.ศ. 2555 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
โดยในปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 1,400,000,000 บาท (ชํชําระเต็มจํานวน จนถึงปจจุบัน)
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายและวัวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ
“ดํดํ าเนิ นธุ ร กิจ เพื่อประโยชนสู งสุด ต อผู เ อาประกัน ภั ย ตลอดจนเนน การให บ ริการด านวางแผน
การเงินแบบครบวงจร โดยมุงมั่นพัฒนาใหบริษัทมีการเติบโตอยางยั่งยืน”
แนวโนมอุตสาหกรรมประกันชีวิต มีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องทุกป มีอัตราการแขงขันสูง ผูบริโภค
สามารถเปรียบเทียบขอมูลประกันไดงายมากยิ่งขึ้น เมื่อมาดูที่ภาพรวมการแขงขันของบริษัท โดยพิจารณาในสวน
ของเบี้ยประกั
ระกันภัยรับรวม สําหรับป 2560 บริษัทมีสวนแบงการตลาด อยูที่ลําดับ 17 จาก 22 บริษัทประกันชีวิต
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
กลยุทธดานผลิตภัณฑ: ลดสัดสวนผลิตภัณฑสะสมทรัพยระยะสั้น แบบชําระเบี้ยปเดียว
และให ความสํ าคัญ กับ ผลิ ต ภั ณฑ ร ะยะยาวและมีเ บี้ ย รั บ ป ต อมากขึ้น เพื่อรั ก ษาระดั บ เบี้ ย ประกัน ภั ย รั บ ให มี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
กลยุ ทธ ดานตั วแทนประกันชี วิต: พัฒนาบุ คลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอยางครบวงจรแกลูกคา และเพิ
และเพิ่มชองทางจัดจําหนาย เพื่อใหเขาถึงลูกคาอยาง
ทั่วถึง
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ธุรกิจการลงทุน
กลยุทธในการลงทุน: เนนใหความสําคัญในการลงทุนในสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนที่
แนนอน (Fixed Income) โดยพิจารณาใหมีระยะเวลาที่สอดคลองกับระยะเวลาของภาระผูกพันตามกรมธรรม
ประกันชีวิต โดยยึดหลักการลงทุนดวยความระมัดระวัง (Conservative Style)
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหบริการหลัก คือ
 การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทสามัญรายบุคคล
 การรับประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (Personal Accident)
นอกจากนั้น บริษัทเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุนกองทุนรวม (LBDU: Limited Broker
Dealer Underwriter) โดยผานกระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคลภายใตโครงการ A - life Plan ซึ่งเปน
บริการดาน Wealth Management ที่ครอบคลุม
 การสรางความมั่งคั่ง (Wealth Creation)
 การปกปองชีวิตและทรัพยสิน (Wealth Protection)
 การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash
Cash Flow Management)
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย
ผลิตภัณฑและบริ
และบริการที่สําคัญของบริษัท แบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ ผลิตภัณฑประกัน
ชีวิตที่เนนการออมเพื่อใหไดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และผลิตภัณฑที่เนนความคุมครองและพวงดวยสัญญา
เพิม่ เติมตางๆ ทั้งนี้ ในลักษณะของผลิตภัณฑหลักๆ จะเปนประกันชีวิตแบบสามัญ
ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) เปนการประกันชีวิตรายบุคคล จํานวนเงินเอา
ประกันภัยขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระเบี้ยของแตละบุคคล ความคุมครองและระยะเวลาในการชําระเบี้ย
ขึ้นอยูกับแบบของการประกันแตละแบบ เชน 5 ป 10 ป 15 ป หรือจนผูเอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่ง
ที่กําหนดไวหรือเปนการชํ
ารชําระตลอดชีพก็ได โดยมีงวดการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป ราย 6 เดือน ราย 3
เดือน หรือรายเดือนก็ได ซึ่งจะมีลักษณะแบบประกันเปนดังนี้
(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ
จายเงินเอาประกันภัยใหกับผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม หรือถาผูเอาประกันภัยมีชีวิต
อยูในวันที่กรมธรรมครบกําหนดสัญญา บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให ซึ่งโดยปกติจะกําหนดไวที่ 90 ป
ซึ่งการประกันชีวิตแบบนี้ไดรับการพัฒนาใหมีรูปแบบการคื
แบบการคืนเงินระหวางสัญญาที่หลากหลาย
ลากหลายและเปนแบบที่ไดรับ
ความนิยมมาก
(2) แบบกําหนดระยะเวลา (Term Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ
จายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม
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ประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุมครอง 5 ป 10 ป 15 ป หรือ 19 ป แบบประกันภัยลักษณะนี้มีจุดเดนที่อัตรา
เบี้ยประกันภัยต่ําและมีความคุมครองสูงเหมาะเปนแบบประกันชีวิตเริ่มตนสําหรับผูที่ตองการสรางหลักประกัน
ใหกับครอบครัวโดยใชทุนทรัพยต่ํา
(3) แบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ
จายเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรมหรือ
จายเงินเอาประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีการ
ปรับปรุงรูปแบบใหมีการชําระเบี้ยสั้นกวาระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเพิ่มการคืนเงินผลประโยชนในระหวาง
ระยะเวลาของสัญญาประกัน ภั ย รู ป แบบที่ป รับ ปรุ งนี้ เ พื่อให สอดคลองกับรู ป แบบความต องการของลูกคาที่
แตกต
ตกต างกัน เช น การออมเพื่อการศึกษาของบุต ร บํ าเหน็จ ยามเกษีย ณ การลงทุน การซื้อทรัพยสิ น หรื อการ
ทองเที่ยว เปนตน
(4) แบบเงินไดประจําหรือเงินรายป (Annuity Insurance) การประกันชีวิตแบบเงินไดประจํา เปน
สัญญาที่บริษัทประกันชีวิตสัญญาวาจะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันทุกเดือน หรือเปนงวดอยางสม่ําเสมอใหแกผูเอา
ประกันภัยตามระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรม ยกตัวอยาางเช
งเชน ผูเอาประกันจายเบี้ยทุกงวดเปนงวดๆ ไปจนอายุ
55 ป และหลังจากนั้น บริษัทจะจายผลประโยชนตอบแทนให
อบแทนใหกับผูเอาประกันไปจนเสียชีวิตหรืออายุ 85 ป ซึ่ง
เปน แบบประกันที่เหมาะสมมากกับ กลุ มลู กคาที่ต องการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษีย ณที่มีรายไดอยาง
สม่ําเสมอ
ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 2560
หนวย : ลานบาท
การรับประกันภัยประเภทสามัญ
การ
การ
(Ordinary)
การ
ประกันภัย
ประกันภัย
ประกันภัย
อุบัติเหตุ
รายการ
ประเภท
รวม
ประเภท
สวนบุคคล
ตลอด สะสม เฉพาะ
กลุม
อื่นๆ
รวม
อุตสาหกรรม (Personal
ชีพ ทรัพย กาล
(Group)
Accident)
จํานวนเบี้ย
2.46 577.06 3.60 4.69 587.81
53.64 641.45
ประกันภัยรับ
ตรง
จํานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
สุทธิ
จํานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
ตรง

2.46 568.44

3.60

4.69 579.19

0.40% 92.50% 0.59% 0.76% 94.25%

หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานประจําป

-

-

35.31 614.50

5.75%

5.75% 100%
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1.5 ชองทางการติดตอบริษัท และวิธีการเรียกรองการชดใช
งการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต
วิธีการเรียกรองการชดใช
งก
เงินตามสัญญาประกันชีวิต นําสงเอกสารทางการเรียกรองผานนทางตัวแทน
ของบริษัทหรือสงทางไปรษณียมายังบริษัท
 นําสงเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่เกิดเหตุ หรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต
 บริษัทไดรับเอกสารการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต จะดําเนินการ
ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 7 วัน
 บริษัทจะทําการพิจารณาการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสารการเรียกรองครบถวน
 หากบริษัทมีขอขัดของหรือมีเหตุอันควรสงสัย วาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชเงินตาม
สัญญาประกันชีวิตไมเปนไปตามขอตกลงความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะมี
การดําเนินการสงหนังสือแจงเหตุขัดของและระบุรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม ใน
การนํามาประกอบการพิจารณาสินไหม โดยระยะเวลาที่ขอขยายออกไปจะอยูในกรอบ
ระยะเวลาตามเงื่อนไขกรมธรรม ที่ 90 วันนับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวนแลว
 เอกสารที่จะตองใชในการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ไดแบงตาม
ประเภทของสัญญาความคุมครอง
ค ดังนี้
o การเรียกรองอุบัติเหตุ
 แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนอุบัติเหตุ
 ใบรับรองแพทย
 ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสรุปหนางบสรุปคาใชจายในการเขาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล
 บัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 เอกสารทางการแพทยอื่นๆ (ถามี)
 รายงานบันทึกประจําวันตํารวจ (ถามี)
o การเรียกรองสินไหมมรณกรรม
 แบบฟอรมขอรับเงินคาสินไหมของผูรับประโยชนตามกรมธรรมทุกคน
 ทะเบียนบานตามที่อยูปจจุบันและบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
ประโยชนทุกคน
 ใบมรณบัตร หรือสําเนา ซึ่งรับรองโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจ
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 ทะเบียนบบานของผูเอาประกันที่มีการจําหนายการเสียชีวิตโดยนาย
ทะเบียนแลว
 บัตรประชาชนของผูเอาประกัน
 ใบรายงานของแพทยผูทําการรักษาเปนคนสุดทายกอนเสียชีวิต(ถามี)
 หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาลโดยผูรับ
ประโยชนหรือผูแทน
 กรมธรรมตนฉบับและใบเสร็จรับบเงิ
เงินงวดสุดทาย
กรณีมรณกรรมจากสาเหตุอื่นๆ
 รายงานบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ
 รายงานชันสูตรพลิกศพ
 ใบรับรองการเสียชีวิตและรายงานของสถาบันนิติเวชวิทยา (รพ.ตํารวจ)
ในกรณีที่มีการสงศพไปชันสูตร
 หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน ในกรณีอุบัติเหตุที่มีการจายชดเช
ยชดเชย 2 เทา
ถามีตั๋วรถโดยสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเปนผูโดยสารจริงและได
เดินทางไปกับพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
o การเรียกรองสินไหมโรครายแรง หรือมะเร็ง
 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติมคุมครองการ
เจ็บปวยขั้นวิกฤติ/โรคมะเร็ง
 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสรุปหนางบคาใชจายในการเขารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล
 ใบรับรองแพทย
 ผลการตรวจชิ้นเนื้อหรือผลทางพยาธิวิทยา
 หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล
 บัตรประชาชน
 สําเนาการรักษาทั้งหมด (ถามี)
o การเรียกรองสินไหม การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหม กรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร
 ใบรับรองแพทย และใบแสดงความเห็นแพทยรับรองอาการการทุพพล
ภาพ
 หนังสืออนุญาตใหเปดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล
 บัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ภาพถาย
o การเรียกรองสินไหม คาชดเชยรายวัน
 แบบฟอรมเรียยกร
กรองสินไหมสัญญาเพิ่มเติมคาชดเชยรายวัน
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 ใบรับรองแพทย
 ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสรุปหนางบคาใชจายในการเขาพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล
 สําเนาบัตรประชาชน
 รายงานบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ (กรณีเปนอุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณไมปกติ)
o การเรียกรองสินไหม คารักษาพยาบาล
 แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมคารักษาพยาบาล
 ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษาตามแบบฟอรมของบริษัท
 ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ
 ใบแจกแจงรายการคารักษาทุกรายการ
 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (ถถามี)
 เอกสารทางการแพทยอื่นๆ (ถามี)
1.5.2 วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน
วิธีการติดตอบริษัท
บริษัท แอดวานช ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ: เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้
ทาวเวอร ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใตแขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ
เทพมหานคร 10120
ฝายลูกคาสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท 02-648-3600 หรือ โทรสาร 02-648
648-3555
เว็ปไซต www.alife.co.th และ ไลน @alifeplan อีเมล cs@alife.co.th
กรณีเรื่องรองเรียนสามารถรองเรียน
แผนกพิจารณาเรื่องรองเรียน (We Care Unit) บริษัท แอดวานช ไลฟ
ลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ: เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร ชั้น1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท 02-648-3600 หรือ โทรสาร 02-648-3555 เว็ปไซต
www.alife.co.th และ ไลน @alifeplan อีเมล wecare@alife.co.th
เอกสารประกอบเรื่องรองเรียน
 แบบฟอรมคํารองเรื่องรองเรียน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)
 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)
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ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
 บริษัทรับและตรวจเอกสาร
 ตรวจสอบและพิ
อบและพิจารณาเรื่องรองเรียน โดยหน
โดย วยงานรับเรื่องรรองเรียน (We Care Unit)
 กรณีเรื่องรองเรียนมีความยุงยากซับซอน จะมีการนําเรื่องเขาพิจารณาโดย
ารณาโดยคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องรองเรียนและ
และแจงผลการพิจารณาตอผูรองเรียน
 กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสารถูกตองงครบถวน

