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ส่วนที ่2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมลู 

 

1. ประวติับริษทั นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ รายละเอียด
ลกัษณะผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีส าคญั ช่องทางการติดต่อบริษทั วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้เรียกร้อง พิจารณา 
และการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต  
 

1.1 ประวติับริษทั              
รายละเอยีดดงัปรากฏบนเวบ็ไซต์บรษิทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/our-company 
 
 

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 
   
  นโยบายของบริษทั 
 บรษิทั กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปจะเรยีกวา่ “บรษิทั” หรอื “กรงุไทย-แอกซ่า”) มี

นโยบายทีใ่หค้ าม ัน่สญัญาเพื่อสรา้งความมัน่ใจและใหค้วามคุม้ครองแกลู่กคา้เสมอมา 

 

  วตัถปุระสงคโ์ดยรวม 

  เพื่อสร้างแผนความคุ้มครองชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าที่ต้องการวางแผนทางการเงินของคนในครอบครัวจาก
เหตุการณ์ไมค่าดคดิทีอ่าจเกดิขึน้กบัลูกคา้ในอนาคต 
 

สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ การแข่งขนั และแนวโน้มทางธรุกิจ 
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีอัตราการเติบโต 

ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) ในอตัรารอ้ยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2562  ซึง่ต ่าทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558  และคาด
วา่จะตดิลบรอ้ยละ 5.5 ในปี พ.ศ. 2563 (ทีม่า: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ การชะลอตวัทาง
เศรษฐกจิสง่ผลต่อการตดัสนิใจในการซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ ซึง่ถอืเป็นความทา้ทายของธุรกจิประกนัชวีติ นอกจากนี้
ภาวะอตัราดอกเบีย้ต ่ายงัสรา้งความทา้ทายเพิม่เตมิใหก้บัธุรกจิประกนัชวีติอกีดว้ย 
  ธุรกิจประกนัชีวิตต้องปรบัสดัส่วนผลิตภณัฑ์ในบริษัท โดยหันมาเน้นผลิตภณัฑ์ด้านความคุ้มครอง และ
ผลติภณัฑท์ีม่รีะยะยาวมากขึ้น มกีารขายสญัญาเพิม่เติม เชน่ ประกนัอุบตัิเหตุ ประกนัสขุภาพ และโรครา้ยแรง รวมถึง
การเน้นขายผลติภณัฑป์ระกนัชวีติควบการลงทุนทีส่ามารถใหค้วามคุม้ครอง ความยดืหยุ่น และผลตอบแทนทีค่รอบคลุม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคซึง่สอดคล้องกบัภาวะตลาดอย่างแท้จรงิ นอกจากนี้แต่ละบรษิทัตอ้งมกีารปรบัเปลี่ยนวธิีการ
ขายใหท้นัสมยัมากยิง่ขึ้น โดยการน าระบบดจิติอลมาปรบัใช ้และอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้ตัง้แต่เริม่ตน้การขาย การ
ตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑไ์ปจนถงึการใหบ้รกิารหลงัการขาย 

บรษิทัไดถู้กจดัอยู่ในอนัดบัที ่4 โดยนบัเบีย้ประกนัภยัรบัรายใหมข่องตลาดธุรกจิประกนัชวีติ (ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 
2562) โดยมชีอ่งทางการจดัจ าหน่าย ผา่นทางธนาคารกรงุไทยและตวัแทนประกนัชวีติ เป็นชอ่งทางหลกั 

 

กลยุทธข์องบริษทั 

กรงุไทย แอกซ่า เป็นหนึ่งในบรษิทัประกนัภยัชัน้น าและผูใ้หบ้รกิารอนัดบัแนวหน้าในธุรกจิประกนัชวีติ มคีวาม
มุง่ม ัน่ในการยกระดบัเพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัประสบการณ์ที่ดเียีย่มจากทางบรษิทั  บรษิทัไดล้งทุนในระบบดจิติอลต่อเนื่องมา
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เป็นเวลาหลายปี และจะยงัคงด าเนินการต่อไป เพื่อพฒันารปูแบบการขาย และเพื่อสนบัสนุนช่องทางการขายและสร้าง
ประสบการณ์ทีด่เียีย่มใหแ้กลู่กคา้ 

  กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิจะช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งให้กบัปฏสิมัพนัธ์ทีม่ตี่อลูกคา้และใหส้ทิธพิเิศษด้าน
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 
 

1.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 บริษัทเป็นบริษัทประกันชีวิตชัน้น าของไทย  ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง  

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็นธนาคารพาณิชย์ช ัน้น าที่มรีฐับาลไทยเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่  และกลุ่มแอกซ่า กลุ่ม
ธุรกจิประกนัชวีติ สขุภาพ และบรหิารสนิทรพัย์ขนาดใหญ่ สง่ผลให ้กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ เป็นบรษิทัประกนัชวีติ
ทีม่สีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ และมคีวามเชีย่วชาญในดา้นการรบัประกนัชวีติ โดยมุง่ม ัน่ด าเนินธรุกิจเพื่อก้าวเป็น
บรษิทัอนัดบัหน่ึงในใจของคนไทย 

 
1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ์ บริการท่ีส าคญัของบริษทั และสดัส่วนร้อยละของเบี้ยประกนัภยั

แยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 
 เนื่องจากความคุม้ครองคอืสิง่ส าคญัส าหรบัลูกคา้ในการวางแผนทางการเงนิ บรษิทัจงึมกีารน าเสนอผลิตภณัฑ์ 

ทีต่อบสนองกบัทุกความตอ้งการของลูกคา้อย่างเหมาะสม ซึง่รายละเอยีดของผลติภณัฑข์องบรษิทั ไดม้กีารน าเสนอผ่าน
เวบ็ไซต์ของบรษิทั ผา่นลิ้งค ์https://www.krungthai-axa.co.th/th/products หรอื สามารถเลอืกหวัขอ้ “แบบประกนัชวีติ” 
จากเมนูดา้นขวาบนของเวบ็ไซต์ เพื่อเขา้ถงึขอ้มลูผลติภณัฑไ์ดเ้ชน่กนั  

 

  ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ประจ าปี 2562 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

การประกนัภยัประเภทสามญั (Ordinary) การ
ประกนัภยั
ประเภท
อตุสาห 

กรรม 

การ
ประกนัภยั
อบุติัเหตุ
ส่วนบคุคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกนัภยั
ประเภท
กลุ่ม 

(Group) 

รวม 

ตลอด
ชพี 

สะสม
ทรพัย์ 

เฉพาะ
กาล 

อื่นๆ รวม 

จ า น ว น เ บี้ ย
ปร ะกันภัย ร ับ
โดยตรง 

29,651 14,388 82 9,301 53,422 - 20 4,663 58,105 

สดัส่วนของเบี้ย
ประกนัภยั 

(รอ้ยละ) 

51% 25% 0% 16% 92% - 0% 8% 100% 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษทั และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต    
 
1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธิกีารในการขอรบัการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ 

   รายละเอียดดงัปรากฏบนเว็บไซต์บริษทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information โดยเลือก
หวัขอ้ ข ัน้ตอนการอนุมตักิรมธรรมแ์ละการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ 

 
1.5.2 วธิกีารตดิต่อบรษิทั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กรณีมขีอ้พพิาทหรอืเรือ่งรอ้งเรยีน 

รายละเอียดดงัปรากฏบนเว็บไซต์บริษทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information โดยเลือก
หวัขอ้ ข ัน้ตอนการอนุมตักิรมธรรมแ์ละการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ 

 

2. กรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักล่าว 

2.1 กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั 

บรษิทัก าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise 
Risk Management) ของบรษิทั โดยภายใต้กระบวนการหลกัที่ส าคญั มกีารแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏบิตัิงาน และ
ผูส้อบทานอย่างชดัเจน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารสอบทานประสทิธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการ
สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

อีกทัง้ บรษิทัยงัมกีารจดัท าแบบประเมนิความเสีย่งและการควบคุมภายในดว้ยตนเอง เพื่อจดัส่ง ให้กบั บมจ .
ธนาคารกรงุไทย ซึง่เป็นบรษิทัรว่มทุนกบับรษิทั โดยจากการประเมนิการควบคมุภายในดว้ยตนเองของบรษิทัในปี 2562 
ทีผ่า่นมา ระดบัความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัอยู่ในระดบัคอ่นขา้งต ่า 

นอกจากนี้  ในปี 2561 ทางกลุ่มแอกซ่าได้ก าหนดให้ทุกบริษัทในกลุ่มแอกซ่าจัดตัง้ ฝ่ายการควบคุม
ภายใน  (Internal Control Department) ขึน้ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทัมกีารควบคมุภายในที่ด ี โดยบรษิทัยงัไดอ้า้งองิกรอบ
แนวทางปฏบิตัิดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) โดยฝ่ายการควบคุมภายในนี้ อยู่ภายใตส้ายงานบรหิารความเสีย่ง ดแูลโดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร สายงาน
บรหิารความเสีย่ง 

ส าหรบัรายละเอียดของกรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ดีนัน้ บรษิทัไดป้ฏบิตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั เรือ่ง การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัประกนัชวีติ พ.ศ.2562 
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2.2 โครงสร้างองคก์รของบริษทั 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3 โครงสร้างการจดัการของบริษทั 

 

ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ นายสมชยั บญุน าศริ ิ

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร ดร. ชนิเวศ สารสาส 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายชาญวทิย์ รุง่เรอืงลดา 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกีลุ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายรวนิทร ์บญุญานุสาสน์ 

กรรมการอสิระ นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางประราล ีรตัน์ประสาทพร 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง  

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นางแซลลี ่จอย โอฮารา่ 

กรรมการบรหิาร  นายโลรองท์ จูเลีย่น โชวว์ี ่

กรรมการบรหิาร  นางสาวบปุผาวด ีโอวรารนิท์ 

กรรมการบรหิาร นายชยัณรงค ์เอื้อสทิธชิยั 

 

กรรมการผูม้ีอ านาจ 

นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง หรอืนางสาวรชัฎา ปิยทสัสกีุล หรอืนายรวนิทร์ บุญญานุสาสน์ หรอืนายชาญวิทย์ 
รุง่เรอืงลดา คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อร่วมกบั นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง หรอื นางแซลลี ่จอย โอฮารา่ หรอื นายโลรองท์ จู
เลีย่น โชวว์ี ่หรอื นางสาวบปุผาวด ีโอวรารนิท์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 Chief Executive Officer 
[Sally] 

Chief 
Distribution 

Officer 
[Vacant] 

Chief 
Financial 
Officer  
[Laurent] 

Chief People 
Officer      

[Bubphawadee] 
Chief Risk 

Officer  
[Yahya] 

Chief 
Customer 

Officer 
[Pakawipa] 

Chief Operating 
Officer  

[Tipapan] 
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กฎบตัรคณะกรรมการ 

ขอบเขตอ านาจ 

 ตรวจสอบธุรกจิและกจิการของบรษิทั โดย 
1. ตรวจสอบอนุมตัทิศิทางเชงิกลยุทธ์ วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ทีฝ่่ายบรหิารเสนอมา 
2. อนุมตัโิครงการรเิริม่ส าคญัของบรษิทั 
3. ตรวจสอบผลงานตามแผนทีอ่นุมตัไิว ้

 อนุมตัติกิฎบตัรคณะกรรมการ 
 แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ 
 จดัตัง้คณะกรรมการย่อย ก าหนดลกัษณะกรรมการในคณะกรรมการย่อย และอนุมตัขิอบเขตส าหรบั

คณะกรรมการย่อย 
 อนุมตักิารมอบอ านาจหน้าทีบ่รหิารเพื่อใหฝ่้ายบรหิารสามารถประกอบกจิการของบรษิทั 
 ตรวจสอบดแูลใหบ้รษิทัเปิดเผยกรอบโครงสรา้งก ากบัดแูลกจิการใหบุ้คคลทัว่ไปทราบ 

การขออนุมติัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหุ้น 

 การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 การคดัเลอืกและเสนอชือ่กรรมการเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้เลือกให้ด ารงต าแหน่งหรอืเลอืกให้ด ารงต าแหน่งต่อ
อกีวาระ 

 เสนอใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ี
 เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิหน็ชอบต่อเรือ่งใด ๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเงิน 

 อนุมต้นิโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการบญัช ี
 อนุมตัแิผนยุทธศาสตร ์3 ปี ในทุกปี 
 ตรวจสอบผลการประกอบการ รวมทัง้ รบัรายงานทีฝ่่ายบรหิารยื่นเป็นระยะ เกีย่วกบัผลประกอบการ

ดา้นการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทัตามเป้าหมายผลประกอบการทีต่กลงกนัไว ้
 อนุมตัริายงานและงบการเงนิระหวา่งกาลและประจ าปี 
 อนุมตัเิงนิปันผล 
 อนุมตักิารจดัการเงนิทุนของบรษิทั รวมทัง้การออกหุน้ใหม่ 

 พิจารณารายงานฐานะการเงนิตามรอบระยะเวลา รวมทัง้ การบรกิารสนิทรพัย์และภาระหนี้สนิและ
แบบจ าลองทางการเงนิอื่น ๆ 

 ทบทวนหลกัการทีฝ่่ายบรหิารใชอ้ยู่ในเวลานัน้ ๆ เพื่อก าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิออมส าหรบัลูกคา้และ
อนุมตัอิตัราดอกเบีย้เงนิออม 

 ดแูลใหบ้รษิทัรกัษาอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีส่งูเพยีงพอและตรวจสอบ
สถานะอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

การจดัการความเส่ียง 

 ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย 
 ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 อนุมตันิโยบายและระเบยีบขัน้ตอนเรือ่งการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
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 ตรวจตราการประกอบธุรกิจและการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั นโยบายบริษัท และ
ประมวลหลกัจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 

 อนุมตัเิอกสารนโยบายบรหิารความเสีย่ง 
 ดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม 

การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและการบริหารผลงาน 

 ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการอสิระ 
 ตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและบอกเลกิสญัญาวา่จา้งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตามทีเ่หมาะสม 

 ดแูลใหม้กีารวางแผนสบืทอดต าแหน่งอย่างเพยีงพอ 
 ทบทวนผลงานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการย่อย 

การลงทนุ 

 ตัง้คณะกรรมการลงทุน 
 อนุมตัธิุรกรรมส าคญัเกีย่วกบัการไดม้าและการจ าหน่าย (รวมทัง้ทรพัย์สนิ) 

 

*ส่วนได้เสียอันพึงแจ้งของกรรมการ หมายถึง (1) ผลประโยชน์ในหลักทรพัย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง หรอื (2) ผลประโยชน์ในสญัญาที่กรรมการเป็นคู่สญัญา หรอืที่กรรมการมสีทิธิไดร้บัผลประโยชน์ และซึ่งให้
สทิธเิรยีกเอาหรอืมอบหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทั หรอืนิตบิคุลลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผลประโยชน์ในแผนการลงทุน ทีบ่รษิทัหรอืนิติ
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งจดัใหม้ ี

 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1 คณะกรรมการควบคมุภายในและปฏบิตัติามกฎหมาย 

ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ นายสมชยั บญุน าศริ ิ

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง 

 

วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย (“BACC”) คือ เพื่อ
ชว่ยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการตรวจสอบ เรือ่งต่อไปนี้ 

 ความเพียงพอและความมปีระสทิธภิาพของกรอบโครงสรา้งระบบควบคุมภายในและการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง 

 กระบวนการรายงานทางการเงินและความถูกต้องของผลประกอบการที่รายง านต่อ
สาธารณะและขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ 

 ประสทิธผิล ผลงาน และความเป็นอสิระ  ของผูต้รวจสอบบญัชภีายในและผูส้อบบญัช ี
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อ านาจหน้าท่ี 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย ครอบคลุมบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วง 
คณะกรรมการย่อยอาจกระท าการต่อไปนี้ไดไ้มว่่าในเวลาใด ตามดลุพนิิจของตน  

 รอ้งขอให้มกีารว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบเรื่องใด ๆ ภายใน
ขอบเขตความรบัผดิชอบของตน เท่าทีต่นเหน็ว่าจ าเป็นหรอืเหมาะสม ทัง้นี้ดว้ยทุนทรพัย์
ของบรษิทั 

 รอ้งขอขอ้มูลใด ๆ ที่ตนต้องการจากบริษัท รวมทัง้เรยีกรอ้งให้ลูกจ้างจัดหาขอ้มูลในที่
ประชมุคณะกรรมการย่อย 

 

2.4.2 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการบรหิาร  นายโลรองท์ จูเลีย่น โชวว์ี ่

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นางแซลลี ่จอย โอฮารา่ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางประราล ีรตัน์ประสาทพร 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกีลุ 

 

วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (“BRMC”) คอื เพื่อชว่ยเหลอืคณะกรรมการบริษทั
ในการตรวจสอบเรื่องความเสีย่งต่าง ๆ หรอืเน้นย ้าและยกระดบัประเดน็ความเสีย่งทีส่ าคญัให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ  บทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลเป็นการลดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง เกีย่วกบัการควบคมุก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั
ไมว่า่ประการใดทัง้สิน้  

ขอบเขต 

ขอบเขตของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคอื 
 พจิารณาอนุมตันิโยบายและระเบยีบขัน้ตอนทีเ่กีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง เวน้แต่จะระบุ

ไวว้า่นโยบายและระเบยีบขัน้ตอนนัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
 ตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานและนโยบายการจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 พิจารณาขดีจ ากดัและระดบัความเบีย่งเบนของความเสีย่งที่ยอมรบัไดต้ามที่เสนอมา ( 

กรอบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได)้ กอ่นยื่นคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิ 
 พิจารณากลุ่มความเสีย่งและตรวจตราระดบัความเสีย่งเมื่อเทียบกบัขีดจ ากดัและระดับ

ความเบีย่งเบนของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
 แนะน าหรอืด าเนินการตามทีเ่หมาะสม เกีย่วกบัการลดความเสีย่งหลกัทีถู่กระบไุว ้
 ตรวจสอบและพจิารณาปรบัปรงุรายละเอยีดเกีย่วกบัความต่อเนื่องทางธุรกจิเป็นระยะ 
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 ตรวจสอบการออกแบบจ าลองภายในและการด าเนินงานเพื่อประเมนิประกนัภยัและความ
เสีย่งในการด าเนินงาน (ในขณะใชแ้บบจ าลองทุนเศรษฐศาสตรภ์ายใน) 

 ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องพื้นทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ทัง้นี้ ให้ทบทวนอ านาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ฝ่ายบรหิาร ตลอดจนค าจ ากดัความและขอบเขตของ
ธุรกรรมใหญ่และธุรกรรมพเิศษไมน่้อยกวา่ปีละ 1 คร ัง้ 

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารและประธานคณะกรรมการ นายรวนิทร ์บญุญานุสาสน์ 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการบรหิาร  นายโลรองค ์จูเลีย่น โชวว์ี ่

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

 

วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการกรรมการลงทุน (“BIC”) คอื เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิทั ใน
การควบคุมก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบักลยุทธ์การลงทุนและการปฏบิตัิงานส าหรบั
บรษิทั   

คณะกรรมการย่อยชุดนี้จะอนุมตัิและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายเกี่ยวกบัการน าเงินของผู้ถือ
กรมธรรม ์ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูถ้อืหุน้ไปลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย์ต่าง ๆ 

ขอบเขต 

ขอบเขตของคณะกรรมการลงทุน คอื 
 อนุมตักิลยุทธ์และนโยบายวา่ดว้ยการลงทุน  
 อนุมตัิอ านาจลงทุน รวมทัง้หลักทรพัย์ที่อนุญาต ให้ลงทุน ประเภทนโยบาย เกณฑ์

มาตรฐานและ ขดีจ ากดัเพื่อควบคมุความเสีย่ง 
 ตรวจสอบผลการลงทุนของผลติภณัฑส์ าคญั 
 อนุมต้กิลยุทธ์บรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ  
 อนุมตัเิอกสารระบอุ านาจทีม่อบหมายใหฝ่้ายบรหิาร 
 อนุมตัธิุรกรรมขนาดใหญ่ และ/หรอืธุรกรรมพเิศษ 
 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบขอ้บงัคบัในพื้นทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง    

 

ทัง้นี้ ให้ทบทวนอ านาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ฝ่ายบรหิาร ตลอดจนค าจ ากดัความและขอบเขตของ
ธุรกรรมใหญ่และธุรกรรมพเิศษไมน่้อยกวา่ปีละ 1 คร ัง้ 
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ นายสมชยั บญุน าศริ ิ

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง 

 

วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คอืเพื่อชว่ยเหลอืคณะกรรมการบริษทั 
ในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบักรอบงานส าหรบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
ประธานประเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเจา้หน้าทีอ่าวโุส เพื่อ  

 ดงึดดู กระตุน้ และ รกัษาตวัผูบ้รหิารระดบัอาวโุสทีม่ผีลงานด ี
 ปรบัเปลีย่นแนวทางการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการ 
 จูงใจกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้แสวงหาการเติบโตและความส าเรจ็ระยะยาว

ภายในกรอบโครงสรา้งระบบควบคมุทีเ่หมาะสม 
 ดแูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการข ัน้สงูสุดในเรือ่งเกีย่วกบัการสรรหาและ

การก าหนดคา่ตอบแทน 

ขอบเขต 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบส าหรบั 
 กลยุทธ์และนโยบายส าหรบัการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทั 
 คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั 
 แผนรางวลัจูงใจระยะยาวส าหรบัผูบ้รหิารระดบัอาวโุส 
 งบคา่ตอบแทนซึง่สมัพนัธ์กบัผลการทบทวนฐานเงนิเดอืนระยะเวลาและเงนิรางวลัจูงใจอื่น  ๆ 
 การระบตุวัผูม้คีณุสมบตัเิป็นกรรมการเกีย่วกบัตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การใหข้อ้เสนอแนะน าแก่คณะกรรมการ เกีย่วกบัการคดัเลือก การถอดถอน การแต่งตัง้ 

และการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั 
 เงือ่นไขในการวา่จา้งและเลกิจา้งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 นโยบายก ากบัดูแลและะการเปิดเผยขอ้มูลที่เหมาะสม เกีย่วกบัการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และผลงาน 

    ด าเนินกจิกรรมอื่น ๆ ที่เกีย่วกบัเงื่อนไขการอ้างอิงดงักล่าวนี้ ตามที่มกีารรอ้งขอจาก  
                                คณะกรรมการบรษิทั    การกระท าการอื่นซึง่เกีย่วกบัขอบเขตงานนี้ตามที่คณะกรรมการ  
                                รอ้งขอ 

 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบขอ้บงัคบัในพื้นทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง    

ทัง้นี้ ให้ทบทวนอ านาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ฝ่ายบรหิาร ตลอดจนค าจ ากดัความและขอบเขตของ
ธุรกรรมใหญ่และธุรกรรมพเิศษไมน่้อยกวา่ปีละ 1 คร ัง้ 

 



11 
 

 

 

  2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร  

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระเป็นไปหลกัเกณฑต์ามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ส าหรบัวธิกีารและข ัน้ตอน
การสรรหาของบรษิทันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูน้ าเสนอรายชื่อกรรมการหรอืกรรมการ
อสิระต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คูม่อืคา่ตอบแทนของกลุ่มแอกซ่าจะเป็นไปตามหลกัแนะน าสามประการหลกั ดงันี้ 

 ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการแขง่ขนัและความต่อเนื่องของตลาดของคา่ตอบแทน 
 ความเสมอภาคภายใน ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของประสิทธิภาพการท างานรายบุคคลและโดยรวม 

เพื่อที่จะท าให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมและไดส้ดัส่วนโดยสะท้อนถึงปริมาณและ
ประสทิธภิาพของความส าเรจ็และผลกระทบต่อพนกังานเป็นรายบคุคล และ 

 การบรรลุเป้าหมายทางการเงนิและการปฏบิตัิการของกลุ่มแอกซ่าทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว รวมถึงการด าเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวซึ่งเป็นข ัน้ตอนเบื้องตนที่จะบรรลุผล
ตอบในระยะกลางและระยะยาว 

บทบาทของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของแต่ละท้องที่จะถูกก าหนดโดยกฎหมายของท้องทีแ่ละโดย
หลกัจะประกอบไปดว้ย (1) การควบคมุการปฏบิตัติามคูม่อืค่าตอบแทนของกลุ่มแอกซ่าในระดบัทอ้งทีอ่ย่างสมควรและ
ต่อเนื่อง (รวมถึงการปรบัปรุงข ัน้ตอนการทบทวนเงินเดือนประจ าปีอย่างต่อเนื่อง) และ (2) ทบทวนการตอบแทน
พนักงานในระดบัผูบ้รหิารเพื่อที่การจ่ายค่าตอบแทนจะไดส้ะท้อนถึงความส าเรจ็รายบุคคลและประสทิธิภาพโดยรวม 
ขณะเดยีวกนัจะตอ้งเป็นไปตามความต่อเนื่องของตลาดและความยุตธิรรมดว้ย 

นอกจากขัน้ตอนและกระบวนการที่ครอบคลุม Group senior executives และผูบ้รหิารระดบัอาวุโส กลุ่มบรษิทั
จะตอ้งมขี ัน้ตอนทีเ่หมาะสมและเป็นทางการที่ครอบคลุมพนักงานทัง้หมด โดยขัน้ตอนและกระบวนการเหล่านี้จะต้องถูก
ออกแบบเพื่อทีจ่ะท าใหแ้น่ใจวา่การประเมนิประสทิธภิาพการท างานเป็นรายบุคคลไดถู้กทบทวนอย่างเหมาะสม การจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรม และสอดคล้องกบัความส าเรจ็ของการปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัการตรวจสอบ และ
กระบวนการและข ัน้ตอนของทอ้งทีน่ัน้สอดคลอ้งกบัคูม่อืคา่ตอบแทนของกลุ่มแอกซ่า 

 

3. การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน 
(Asset Liability Management: ALM) 

  3.1 การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management: ERM) 

  ธุรกจิประกนัชวีติถือว่าเป็นธุรกจิที่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งให้กบัลูกคา้นัน้เป็น
หนึ่งในภารกจิทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญั การบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพของบรษิทัท าใหก้ารด าเนินธุรกจิของเรา
มคีวามไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนั อกีทัง้การบรหิารจดัการความเสีย่งทีด่นีัน้จะช่วยเสรมิสรา้งชือ่เสยีงและสรา้งโอกาสใน
การเตบิโตทางธุรกจิทีม่กี าไรและยัง่ยนื 

  การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัถอืเป็นกญุแจสูค่วามส าเรจ็ของกลยุทธ์และวตัถุประสงคต์ามแผนธุรกจิ เชน่ 
 การบรหิารความเสีย่งที่ดเีป็นสว่นส าคญัอย่างยิง่ในการด าเนินธุรกจิ  การบรหิารความเสีย่งตอ้งมกีาร

ด าเนินการอย่างจรงิจงั ตัง้แต่ระดบับนลงมาถงึระดบัล่าง 
 บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งแบบเชงิรกุมากกวา่เชงิรบั 
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 การบรหิารความเสีย่งนัน้ถูกรวมเขา้ไปในการด าเนินงานประจ าวนัของบรษิทัเพื่อทีจ่ะไดท้ าใหถู้กต้อง
ตัง้แต่เริม่แรก 

นโยบายการบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดหลกัการที่บรษิทัใชใ้นการวเิคราะห์ เขา้ถึง และบรหิารความเสีย่งใน
แนวทางทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องธุรกจิ โดย นโยบายการบรหิารความเสีย่งมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  

 เน้นแนวทางและความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งต่อธุรกจิของบรษิทั 
 ใหเ้กดิความเขา้ใจและการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอในการบรหิารความเสีย่งแบบเชงิรกุ 
 สง่เสรมิและปลูกฝังวฒันธรรมในการตระหนกัถงึความเสีย่งใหท้ัว่องคก์รได ้

ทัง้นี้ การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัจะครอบคลุมกจิกรรมหลกัของธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 
 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
 กระบวนการก าหนดอตัราเบีย้ประกนั 
 กระบวนการพจิารณารบัประกนั 
 กระบวนการบรหิารการจ่ายคา่สนิไหมทดแทน 
 การประกนัภยัต่อ 

 การลงทุนในธุรกจิอื่น 
 การประเมนิมลูคา่สนิทรพัย์และหนี้สนิ 

 

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ) ก าหนดมาตรฐานสูงสุดของบรรษัทภิบาล และด าเนินการ 
สอบทานหลกัปฏบิตัขิองบรรษทัภบิาลอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นขอ้พงึปฏบิตัทิี่ด ี โดยคณะกรรมการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบใน
การด าเนินการใหม้ ัน่ใจไดว้่ามกีารน านโยบายการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมมาปฏบิตัิในองคก์ร และมกีารตดิตามผล
การด าเนินงานของผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทั มแีนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัมโีครงสรา้งองคก์รทีส่นบัสนุนการบรหิารความเสีย่งทีช่ดัเจน ดงันี้ 

1.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Local Management Risk Committee - LMRC) 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Board Risk Management Committee - 
BRMC) ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท โดย LMRC ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดบัสูงของบรษิทั ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง มบีทบาทหน้าที่ในการท าให้
ม ัน่ใจว่า กรอบการบรหิารความเสีย่ง มคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของบรษิทั ที่ไดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

1.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและก ากับ (Local Management Audit and Compliance 
Committee - LMACC) รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและปฏบิตัิตามกฎหมาย 
ซึ่งเป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและก ากบันี้ มี
บทบาทหน้าทีใ่นการท าใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทั มกีระบวนการในการตรวจสอบทีค่รอบคลุมความ
เสีย่งทุกประเภท 

1.3 งานบริหารความเสี่ยงส าหรบัการด าเนินการในแต่ละวนั จะถูกมอบหมายผ่านประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไปยังผู้บริหารที่มีอ านาจตามเอกสารที่ระบุขอบเขตอ านาจที่ได้มีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารในการบรหิารความ



13 
 

 

 

เสี่ยงในหน่วยงานที่ตนดูแล โดยที่ผู้บริหารจะได้รบัการสนับสนุนจากกลุ่มงานกลา งที่
สนบัสนุนในดา้นการบรหิารความเสีย่งต่างๆ เชน่ ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูล ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่
สอดสอ่งดแูลการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีท่ีต่นดแูล 

1.4 คณะกรรมการบรหิารอาวุโสของบรษิทั (EXCOM) ประกอบดว้ยผูบ้รหิารที่ดูแลแต่ละสาย
งานของบรษิทั จะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  โดยที่คณะกรรมการบริหาร
อาวุโสมหีน้าที่รบัผดิชอบในการสง่เสรมิวฒันธรรมการด าเนินงานที่มปีระสทิธิภาพสูง ซึ่งมี
การผนวกเรื่องการบรหิารความเสีย่งเขา้ในกจิกรรมการด าเนินงานในแต่ละวนั รวมถึงการ
สนบัสนุนและใหร้างวลั  

1.5 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่ง (Chief Risk Officer - CRO) ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้า
ของสายงานบรหิารความเสีย่ง ซึ่งเป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารอาวโุส รายงานต่อ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่งมคีวามรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตัิตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุ่ม และเพื่อพฒันากรอบการบรหิารความ
เสีย่งของบรษิทั การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านความเสีย่ง จะต้องไดร้บัความ
เหน็ชอบจาก ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่งของกลุ่มแอกซ่า 

1.6 บรษิทัมหีน่วยงานที่ท าหน้าที่บรหิารความเสีย่ง 2 หน่วยงานประกอบดว้ย 1) ฝ่ายบรหิาร
ความเสีย่งดา้นการเงนิและการประกนัชีวติ และ 2) ฝ่ายบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตัิการ
และการควบคุมภายใน โดยทัง้สองหน่วยงานอยู่ภายใต้สายงานบรหิารความเสีย่ง ซึ่งมี
หน้าที่รบัผิดชอบครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงทุกๆ ด้านของบริษัท รวมถึงการ
ก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เพื่อใชใ้นการวดั ตดิตามดแูล และ
บรหิารจดัการความเสีย่งภายในบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่งและสมาชกิ
ในสายงานบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นอสิระจากการบรหิารงานดา้นการปฏบิตัิการของบรษิทั 
และสามารถเข้าถึงพนักงาน ระบบงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีโ่ดยไมม่ขีอ้จ ากดั  

2. บรษิทัมกีารจดัท าแผนกลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี โดยทีม่กีารพจิารณาความเสีย่งทีส่อดคล้องกบัแผน
กลยุทธ์ รวมทัง้มกีารก าหนดแผนจัดการความเสีย่งที่เกิดขึ้น โดยความเสีย่งหลักที่ส าคญัของ 
บรษิทั แสดงในหวัขอ้ที ่4 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ของนโยบายการบรหิารความเสีย่งฉบบันี้  

3. บรษิทัมกีารก าหนดและปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย การระบคุวามเสีย่ง 
การประเมนิความเสีย่ง และการก าหนดแผนจดัการความเสีย่ง เป็นประจ าทุกปี โดยผลจากการ  
บริหารความเสี่ยงและความคืบหน้าจากการด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงได้รบัการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกไตรมาส  

4. กรอบการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงให้
เป็นปัจจุบนั เป็นประจ าทุกปี 

 

3.2 การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management: ALM) 

นโยบายการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM) มวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้ม ัน่ใจไดว้่าบรษิทัจะบรหิารจดัการ
กระแสเงนิสดระหวา่งสนิทรพัย์และหนี้สนิไดอ้ย่างเหมาะสม 
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แนวทางปฏบิตัขิองการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM)  มกีารก าหนดหลกัการส าคญั ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ก ากบัดแูลและแนวทางปฏบิตัขิองการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ  โดยมหีวัหน้าฝ่ายการลงทุนและการบรหิารสนิทรพัย์
และหนี้สิน (Chief Investment and ALM Officer) ดูแลการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน ให้เป็นไปตามขอบเขตแนว
ทางการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ 

กระบวนการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน (ALM)  มุ่งหมายที่จะให้การจัดสรรสินทรพัย์ (Strategic Asset 
Allocation หรอื SAA) พจิารณาจากความเหมาะสม และมมุมองในระยะยาว โดยอยู่บนสมมตฐิานในระยะยาวทีเ่กีย่วกบั
ผลตอบแทนและความเสีย่งของสนิทรพัย์ โดยอาศยัความรูค้วามเขา้ใจที่ลึกซึ้งเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างสนิทรพัย์
และหนี้สนิ 

คณะอนุกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM Committee ซึง่ตอนนี้รวมอยู่ใน Local Investment & ALM 
Committee; LMIC) จะน าเสนอเป้าหมายการจดัสรรสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ (SAA) ทีเ่ป็นไปได ้ซึง่ไดพ้จิารณาขอ้มลูต่างๆ 
(อาท ิผลกระทบต่อรายไดท้ีค่าดการณ์ และความเสีย่งทีร่บัได)้ ประกอบการตดัสนิใจ 

ในแต่ละทางเลอืกของการจดัสรรสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ (SAA) ทีเ่ป็นไปได ้จะขึน้อยู่กบัการผสมผสานสนิทรพัย์
ต่างๆ รว่มกนั โดยใหม้กีารก าหนดขอบเขตของอายุเฉลีย่ระหวา่งสนิทรพัย์และหนี้สนิ (duration gap) ทีร่บัได ้และกรอบ
การเคลื่อนไหวของน ้าหนกัการจดัสรรสนิทรพัย์ต่างๆ (SAA range) และจะค านึงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสนิทรพัย์และ
หนี้สนิ 

การศกึษาการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM) จะมดี าเนินการอย่างเป็นระบบ และความถี่ของการจดัสรร
สนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ (SAA) จะมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้จ าเป็นต้องไดร้บัการทบทวนเป็นระยะ ๆ โดยไมเ่กนิปีละครัง้และไม่
น้อยกวา่หนึ่งคร ัง้ทุกๆ 3 ปี การทบทวนควรถูกพจิารณาหากมกีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมของตลาดหรอืมีการ
ปรบัเปลีย่นผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ 

การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM)  เป็นความรบัผดิชอบภายใต้มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และการตดิตามของ
กลุ่มแอกซ่า  กลุ่มแอกซ่าสนับสนุนการพัฒนาความช านาญของการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน (ALM)  ของแต่ละ
ประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิที่ดีที่สุด (best practices) ในการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน  ด้วยการให้การ
สนับสนุนและร่วมมอืกบัทีมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะทีมการบรหิารสนิทรพัย์และ
หนี้สนิของภมูภิาคเอเชยี (Asian Market Office) และทมีช านาญการ (Center of Expertise)  

กระบวนการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM): การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการ 
โดยเริม่ตน้ดว้ยการก าหนดสมมตฐิาน การจดัสรรสนิทรพัย์และหนี้สนิตามแบบจ าลอง การสรา้งเสน้โคง้กลุ่มหลกัทรพัย์ที่
มปีระสทิธิภาพ (efficient frontier) ภายใต้ผลลพัธ์ต่างๆและประเมนิผลกระทบที่แตกต่างกนัของการจดัสรรสนิทรพัย์
ต่างๆ (SAA) ทีเ่ลอืก 

 
4. ความเส่ียงจากการรบัประกนัภยัท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทนุและความเส่ียงภยั และการกระจกุตวัของภยั  

  ในฐานะบรษิทัประกนัชีวติ บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านประกนัภยัในหลายๆ ดา้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงนิของบรษิทั โดยความเสีย่งดา้นประกนัภยัหลกัๆ ของบรษิทัจะเกีย่วขอ้งกบั อตัรามรณะ อตัราการเจบ็ป่วย ความ
อายุยนื การขาดอายุกรมธรรม ์และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ความเสีย่งดา้นประกนัภยัยงัรวมความเสีย่งจากการ
ก าหนดอตัราเบีย้ไมเ่หมาะสม หรอืความเสีย่งเนื่องมาจากการขายทีไ่มเ่หมาะสม และความเสีย่งจากการรบัประกนัที่ไม่
เพยีงพออกีดว้ย 

  การบรหิารดา้นประกนัภยัต่ออย่างมปีระสทิธิภาพจะสามารถช่วยลดความเสีย่งจากอตัรามรณะ และอตัราการ
เจ็บป่วยและสามารถช่วยปกป้องฐานะเงินกองทุนของบริษัทได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น โดยกลยุทธ์ในการ
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ประกนัภยัต่อของบรษิทัจะด าเนินการเพื่อให้มกีารรบัความเสีย่งจากการรบัประกนัไวเ้องในระดบัที่เหมาะสมและมปีระ
สทิธภาพที่สุด มจีุดมุ่งหมายเพื่อให้การด าเนินการดา้นการประกนัภยัต่อเป็นไปอย่างมคีุณภาพ มตี้นทุนอยู่ในระดบ้ที่
เหมาะสม สามารถใหค้วามคุม้ครองกรณีทีเ่กดิสนิไหมทดแทนในจ านวนที่สงู สามารถใชป้ระโยชน์จากความรูแ้ละความ
เชีย่วชาญของบรษิทัประกนัภยัต่อ และสามารถใชก้ารประภยัภยัต่อเพื่อบรหิารฐานะเงนิกองทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 
เพื่อเพิ่มอตัราผลตอบแทนของเงนิกองทุนหากต้นทุนในการบรหิารจดัการดา้นประกนัภยัต่อต ่ากว่าผลประโยชน์ด้าน
เงนิกองทุนทีไ่ดร้บั 

  บรษิทัมกีารเสนอผลติภณัฑห์ลากหลายประเภท เชน่ whole-life, saving, protection, credit life และ accident 
and health ต่อลูกคา้หลากหลายกลุ่ม ทัว่ทุกภูมภิาคในประเทศไทย ภายใต้กรอบการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความ
เสีย่งของส านักงาน คปภ. (RBC) และนโยบายของกลุ่มแอกซ่า (AXA Group) บรษิทัไดม้กีารพิจารณาความเสีย่งดา้น
การกระจุกตัวในหลายๆ ด้าน โดยมีการพิจารณา การกระจายตัวของการรบัประกนัตามพื้นที่ (Geographic) ตาม
ลักษณะธุรกิจ (Line of business) บริษัทรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) และประเภทของการลงทุนให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมสามารถลดความเสีย่งด้านการกระจุกตัว ซึ่งมีการวิเคราะห์ ติดตามความเสี่ยงโดยทางฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกนัภยั, ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

5.  มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั การประเมินหน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยั 

วธิกีารค านวณความรบัผดิตามกรมธรรม ์ เป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดโดยส านกังาน คปภ. โดยเงนิส ารองประกนัชวีติ
ส าหรบัผลติภณัฑร์ะยะยาวถูกค านวณโดยใชว้ธิสี ารองประกนัภยัแบบเบีย้ประกนัภยัรวม ซึง่ค านึงถงึขอ้มลูกระแสเงนิสด
รบัและกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคตโดยใชส้มมุติฐานค่าประมาณการที่ดทีี่สุด กระแสเงนิสดเหล่านี้จะถูกคดิลดโดยใช้
อตัราการคดิลดทีก่ าหนดตามหลกัของส านกังาน คปภ.  

ส าหรบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยัระยะสัน้ ไดแ้ก่ การประกนัภยักลุ่มแบบชัว่ระยะเวลา 1 ปี การประกนัภยัอุบตัิเหตุ
ส่วนบุคคล สญัญาเพิ่มเติมประกนัอุบตัิเหตุ และสญัญาเพิ่มเติมประกนัสุขภาพ การค านวณมูลค่าส ารองประกนัภยั
ประกอบดว้ยส ารองค่าสนิไหมทดแทน (claim reserves) และ ส ารองเบีย้ประกนัภยั (premium reserves)  โดยทีส่ ารอง
เบี้ยประกนัภยัเท่ากบัสัดส่วนเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (Unearned premium reserve) แต่จะมกีารตัง้เงิน
ส ารองเพิม่จากความเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สดุ (Unexpired risk reserve) ในกรณีทีส่ ารองส าหรบัความเสีย่งภยัทีย่งัไม่สิ้นสุด 
(Unexpired risk reserve) มคีา่มากกวา่คา่เงนิส ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้ (Unearned premium reserve)  

สมมุติฐานหลกัที่มผีลต่อค่าประมาณที่ดทีี่สุดของหนี้สนินัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบัสมมุติฐานด้านค่าใชจ้่าย อตัรา
มรณะ/อตัราการเจบ็ป่วย และอตัราการขาดผลบงัคบัของกรมธรรม ์ส าหรบัสมมตุฐิานดา้นอตัราการคดิลด บรษิทัใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนตามทีส่ านกังาน คปภ. ก าหนด คอืใชค้า่ทีม่ากกว่าระหว่างอตัราคดิลดทีป่ราศจากความเสีย่งในรอบไตรมาส
ที่ผ่านมา กบัค่าเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของอัตราคิดลดที่ปราศจากความเสีย่งในรอบ 8 ไตรมาสล่าสุด ส าหรบัเงนิปันผล
ประเภทไมร่บัรองการจ่าย (Non-guaranteed dividends) นัน้จะใชอ้ตัราคดิลดที่ปราศจากความเสีย่ง บวกสว่นเพิม่ เพื่อ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกรณีทีบ่รษิทัสามารถไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกวา่ส าหรบัเงนิปันผลประเภทไมร่บัรองการจ่าย 

โดยหลกัการแลว้ สมมตุฐิานต่าง ๆ ของบรษิทัจะถูกก าหนดขึน้ตามประสบการณ์จรงิของบรษิทัและขอ้มลูที่ใช้ใน
การก าหนดสมมุติฐานได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องกับงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ส าหรบัผลิตภณัฑ์ใหม่ซึ่งข้อมูล
ประสบการณ์ภายในยงัไมส่ามารถหาได ้ทางบรษิทัจะใชข้อ้มูลของธุรกจิประกนัชวีติแทนโดยน ามาปรบัใชใ้ห้เหมาะสม
เพื่อสะทอ้นถงึลกัษณะของผลติภณัฑ์  
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หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

               หน่วย : ลา้นบาท     

หมายเหต ุ   -    ราคาบญัช ี หมายถงึ มลูค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัที่ประเมนิตามมาตรฐานการบญัช ี มี
วตัถุประสงคห์ลกั เพื่อใหน้กัลงทุนผูว้เิคราะห์ทางการเงนิเขา้ใจถงึมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรข์องหนี้สนิ
จากสญัญาประกนัภยัทีเ่ป็นทีย่อมรบัตามหลกัการทางบญัชใีนประเทศไทย ซึง่มลูคา่ดงักล่าวจะตอ้ง
ผา่นการรบัรองจากผูส้อบบญัชอีนุญาตแลว้  

- ราคาประเมนิ หมายถึง มูลค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมนิตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทั
ประกนัชวีติ เพื่อวตัถุประสงค์หลักในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภัยและ
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่
ผูเ้อาประกนัภยัซึ่งจะต้องประเมนิโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบยีน
ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ไดร้บัการยอมรบั สมมติฐานที่ใช้ในการประเมนิจะต้อง
สอดคล้องกบัประสบการณ์จรงิหรอืในกรณีที่บรษิทัมขีอ้มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์
ของอุตสาหกรรมและปรบัให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรบัประกนัภยัของบรษิทันัน้ 
นอกจากนี้ มลูคา่ส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถงึคา่เผือ่ความผนัผวน (Provision of Adverse 
Deviation : PAD) ซึง่ใหเ้ป็นไปตามทีส่ านกังาน คปภ. ก าหนด  

ข้อสงัเกต  ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงนิ มลูคา่หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวามแตกต่างระหว่าง
ราคาบญัชแีละราคาประเมนิของ อย่างมนียัส าคญั อนัเนื่องมากจากวตัถุประสงค์และวธิีการทีแ่ตกต่างกนัในการประเมนิ
ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ ทัง้นี้ผูท้ี่จะน าขอ้มูลไปใชค้วรศกึษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์แนวทางการประเมนิราคา
หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัทัง้สองใหถ้ีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจ 

 

6. การลงทนุของบริษทั 

นโยบายการลงทุนของบรษิทัไดถู้กออกแบบไวส้ าหรบัการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกบัผลติภณัฑข์อง
บรษิทั และมกีารทบทวนประจ าปีเพื่อเป็นการปรบัปรงุการบรหิารสนิทรพัย์-หนี้สนิ ใหท้นัสมยั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผน
ธุรกจิล่าสุดของบรษิทั และการพฒันาอื่น ๆ ในระหว่างปี  วตัถุประสงค์ข ัน้พื้นฐานของนโยบายการลงทุนคอืการวาง
กรอบการท างานเพื่อชว่ย บรษิทั ในการบรหิารจดัการการลงทุนของกองทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นโยบายการลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสรา้งเสถียรภาพของรายได้จากการลงทุนและลดความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบีย้ซึง่เป็นความเสีย่งทีส่ าคญัของธุรกจิประกนัชวีติ โดยการบรหิารให้กระแสเงนิสดดา้นสนิทรพัย์และดา้นหนี้สินมี

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

ส า ร อ งปร ะกันภัยส าหร ับสัญญาประกันภัย             
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

243,227 268,180 222,887 221,853 

ส า ร อ งปร ะกันภัยส าหร ับสัญญาประกันภัย               
ระยะสัน้ (short-term technical reserves) 

2,870 2,862 2,595 2,478 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
 (Unpaid policy benefits) 

8,073 8,073 7,781 7,781 

หนี้สนิอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 (Due to insured) 

1,452 1,452 1,217 1,217 
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ความสอดคล้องกนั (managing duration gap) และสร้างผลตอบแทนจากสินทรพัย์ที่สอดคล้องกบัเป้าหมายการคนื
หนี้สิน อาทิ ระยะเวลาการจ่ายคืนหนี้สนิ (Liability duration) ซึ่งผลตอบแทนดงักล่าวควรได้รบัการปรบัปรุงให้เป็น
ปัจจุบนัตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมมตฐิานต่างๆ รวมถงึการเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุน ตลอดจน
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ การก าหนดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกบัความเสีย่ง ( risk appetite limits) และความเสีย่งในการ
ท างานของบรษิทั (functional risk limits) เป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพจิารณาขอบเขตในการลงทุน (Scope) ความถี่ใน
การทบทวน (Frequency of Review) และ การบรหิารจดัการ (Governance) 

 ขอบเขตในการลงทนุ (Scope) 

นโยบายการลงทุนนี้ ก าหนดกฎเกณฑ์การลงทุนในสนิทรพัย์ทางการเงนิในตลาดเงนิและตลาดทุนของบรษิทั 
กจิกรรมใด ๆ ที่ไม่เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในสินทรพัย์ทางการเงนิ (เช่น สนิทรพัย์ทางการบรหิาร – Administrative 
Asset) อยู่นอกเหนือขอบเขตของนโยบายการลงทุนนี้ การแบ่งแยกการบรหิารสินทรพัย์ทางการเงนิ และสนิทรพัย์
ทางการบรหิาร ออกจากกนัเป็นการด ีเนื่องจากสนิทรพัย์ทัง้สองประเภทตอ้งการทกัษะทางการบรหิารทีแ่ตกต่างกนั 

การลงทุนในสนิทรพัย์ทางการเงนิ (ในตลาดเงนิตลาดทุน) คอื การลงทุนในหุน้สามญั หุน้กู ้พนัธบตัร ตราสาร
การเงนิ และตราสารอนุพนัธ์ของหลกัทรพัย์เหล่านัน้ ส าหรบัการกูเ้งนิตามกรมธรรม์ประกนัภยั ทีด่นิ อาคาร การลงทุน
ในสนิทรพัย์ทีไ่มม่สีภาพคล่อง หรอืการลงทุนอื่น ๆ ซึง่มผีลมาจากการตดัสนิใจตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ จะนบัเป็นสนิทรพัย์
ทางการบรหิาร 

 ความถี่ในการทบทวน (Frequency of Review) 

นโยบายการลงทุนต้องไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารการลงทุนทอ้งถิน่ (LMIC) และคณะกรรมการการลงทุนของบรษิทั (BIC) 

 การบริหารจดัการ (Governance) 

การลงทุนของบรษิทัจะถูกควบคุมดูแลโดยนโยบายการลงทุนนี้ หากมไิดม้กีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทั
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (อาท ิประกาศ คปภ.) อย่างเครง่ครดั 

 

คณะกรรมการการลงทนุและกฎเกณฑก์ารลงทนุ (Investment Committees and Regulatory Environment) 

 รปูแบบของคณะท างาน (Formation of Local Investment Committee) 
คณะกรรมการการลงทุนของบริษัท (BIC) สามารถมอบหมายอ านาจการบริหารจัดการการลงทุนให้แก่

คณะอนุกรรมการบรหิารการลงทุน (LMIC) ซึ่งมปีระธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิของบรษิทั (Local CFO) เป็นประธาน 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนและการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน (Chief Investment and ALM Officer) จะท าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะท างานดงักล่าว ซึง่จะจดัใหม้กีารประชมุ LMIC เป็นรายเดอืนเพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ต่างๆ และนโยบายการลงทุนเป็นไปอย่างเคร่งครดั ในขณะเดยีวกนักร็กัษาความปลอดภยัให้กบัการลงทุน ทัง้สภาพ
คล่องและผลตอบแทนที่เพียงพอแก่ผู้ถือกรมธรรม์และผูถ้ือหุ้น โดยมี Asian Market Chief Investment Officer เป็น
ตวัแทนของกลุ่มแอกซ่า ในการประชมุ LMIC 

 กฎเกณฑก์ารลงทนุ (Regulatory Environment) 

การลงทุนทัง้หมดต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) และจะมกีารบรหิารจดัการให้เป็นไปตามระเบยีบที่ไดร้ ับการ
ปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
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 การประเมินมลูค่าสินทรพัย ์(Asset valuation) 

ปัจจุบนัรายการบญัชสี าหรบัพอรต์การลงทุนของบรษิทั มกีารบนัทกึบญัชแีบบ เงนิลงทุนเผือ่ขาย (AFS) บรษิทั
ใชมู้ลค่าตลาดยุติธรรม (fair market value) และเกณฑ์มาตรฐาน (benchmarks) ส าหรบัการประเมนิผลการลงทุน วธิีนี้
เหมาะสมในการใชว้ดัมลูค่าทางเศรษฐกจิของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน โดยกฎเกณฑใ์นการก าหนดมลูค่าตลาดยุติธรรม 
(fair market value) มคีวามสอดคล้องกบัแนวทางของการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง (RBC) ที่คปภ. ได้
ก าหนดไว ้

 สกลุเงินหลกั (Base currency) 

พอรต์การลงทุนจะมกีารประเมนิมลูคา่ ณ วนัทีป่ระเมนิ เป็นสกลุเงนิหลกัสกลุเงนิบาท ตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบาย
การลงทุนและเอกสารการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ตราสารหน้ี (Debt Securities) 

ราคาตลาดที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จะใชส้ าหรบัพนัธบตัรและหุ้นกูท้ี่มกีารจด
ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 ตราสารทนุ (Equity securities) 

ตราสารทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จดทะเบยีน กองทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยจ์ดทะเบยีน และกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ทีซ่ื้อขายอยู่ในตลาดที่ใช้
งานอยู่ใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีใ่นงบดลุ 

 ตราสารอนุพันธ์และการลงทุนนอกตลาดหลักทรพัย์ (Derivatives and unlisted or over-the-
counter investments) 

ตราสารอนุพนัธ์และการลงทุนนอกตลาดหลกัทรพัย์ จะวดัมูลค่าดว้ยราคาตลาดยุติธรรม (fair market value) 
หรอืใชเ้ทคนิคทีเ่หมาะสมตามที ่คปภ. ระบไุว ้
  
สินทรพัยล์งทนุมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรพัยล์งทนุ 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบนั
การเงนิ 5,981 5,900 6,087 5,987 

ตราสารหนี้  (พันธบตัร,หุ้นกู้, ตัว๋สญัญาใช้เงิน, ตัว๋
แลกเงนิ, หุน้กูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรพัย์) 268,620 268,620 219,466 219,466 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทั
รว่ม) 9,168 9,168 10,042 10,042 

หน่วยลงทุน 17,426 17,426 11,229 11,229 
เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 12,693 15,290 11,130 12,147 
เงนิใหกู้ย้มื และเงนิใหเ้ชา่ซื้อรถ และใหเ้ชา่ทรพัย์สนิ
แบบลสิซิง่ - - - - 

ใบส าคญัแสดงสทิธกิารซื้อหุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน - - - - 
ตราสารอนุพนัธ์ 4,403 4,403 1,628 1,628 
เงนิลงทุนอื่น - - - - 
รวมสินทรพัยล์งทนุ 318,291 320,807 259,582 260,499 
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หมายเหต ุ - ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัย์และหนี้สนิ ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
- ราคาประเมนิ หมายถึง สินทรพัย์และหนี้สนิที่ประเมนิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรพัย์สินและหนี้สินของบริษัทประกนัชีวิต เพื่อ
วตัถุประสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงนิของบริษทัประกนัภยัและเพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษัท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแกผู่เ้อาประกนัภยั 

 

7. ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะห์และอตัราส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2562 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มยีอดการลงทุนรวมที ่284 พนัลา้นบาท และยงัคงเน้นการลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทน
อย่างสม ่าเสมอ โดยมอีตัราสว่นการลงทุนในหุน้ทุนรอ้ยละ 4 พนัธบตัรและตราสารหนี้รอ้ยละ 90 และการลงทุนดา้นอื่นๆ 
อกีรอ้ยละ 6 โดยมอีตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุนรวมรอ้ยละ 3.50 อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รอ้ยละ 0.6 
และอตัราสว่นผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 5 

ผลการด าเนินงานของบริษทัและอตัราส่วนท่ีเก่ียวข้องมีรายละเอียด ดงัน้ี  

               หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2562 2561 

เบีย้ประกนัภยัรบัรวม 58,105 58,643 
เบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได ้(สทุธ)ิ 57,785 58,384 
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ 9,749 8,830 
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพิม่ (ลด) จากปีกอ่น 20,304 29,121 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สนิไหมทดแทนสทุธิ 33,691 23,482 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 1,881 1,511 

 
หน่วย : รอ้ยละ 

รายการอตัราส่วน 2562 2561 
คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีแรก : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 68% 67% 
คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีต่อ  : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 8% 8% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on equity ratio) 5% 6% 
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์  
(Return on assets ratio) 

- อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมทัง้หมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกนัชีวิต

แบบ Unit Linked และ Universal life 

 
 

0.6% 
 

0.6% 

 
 

0.6% 
 

0.6% 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio)  

- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทัง้หมด  
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ไม่รวมการลงทุนจาก

กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบ Unit Linked และ Universal life 

 
 

  3.50% 
3.50% 

 
 

3.70% 
3.70% 

อตัราสว่นสนิทรพัย์ลงทุนต่อเงนิส ารองประกนัภยั (ราคาประเมนิ) 115% 114% 
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หมายเหต ุ - ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรพัย์และหนี้สนิทีป่ระเมนิตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชีวิต     
เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัและเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแกผู่เ้อาประกนัภยั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชวีติทีใ่หท้ัง้ความคุม้ครองชวีติและการ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมลูคา่กรมธรรมข์ึ้นอยู่กบัมลูค่าหน่วยลงทุน ทัง้นี้สนิทรพัย์ในกองทุนเป็นของผูเ้อา
ประกนัมไิดเ้ป็นของบรษิทั 

 - กรมธรรม์ประกนัชวีติแบบ Universal life เป็นการประกนัชวีติที่แยกสว่นความคุม้ครองชวีติ และส่วนการ
ลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่ก ับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ ต ่ ากว่า          
ผลตอบแทนขัน้ต ่าทีไ่ดร้บัรองไว ้

 
8. ความเพียงพอของเงินกองทนุ  

วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางในการบริหารเงินกองทนุ 

บรษิทั มกีารบรหิารจดัการฐานะเงนิกองทุนตามกรอบการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่งของส านักงาน 
คปภ. (RBC) นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารบรหิารและตดิตามฐานะเงนิกองทุนตามกรอบความเสีย่งทีย่อมรบัได ้หรอื Risk 
Appetite Framework (RAF) ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัโดยมกีารก าหนดขดีจ ากดัความเสีย่งไวอ้ย่าง
เหมาะสม ซึ่งตามกรอบดงักล่าว บรษิทัไดม้กีารพิจารณาผลการทดสอบภาวะวกิฤตจากปัจจยัเสีย่งหลกัต่างๆ เพื่อให้
ม ัน่ใจวา่ฐานะเงนิกองทุนของบรษิทัอยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกรง่สามารถรองรบัสถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้เหล่านี้ได ้  

แผนรองรบัด้านเงินกองทนุ 

ขดีจ ากดัความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้มาภายใตก้รอบความเสีย่งทีย่อมรบัไดน้ัน้จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทั   ซึ่งขดีจ ากดัความเสีย่งเหล่านี้จะถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นสญัญาณเตือนความเสีย่งล่วงหน้า  
เพื่อให้บรษิทัสามารถก าหนดแผนและแนวทางในการจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างทนัท่วงท ีโดยจะต้องรายงานแผนและ
ความคบืหน้าในการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งต่อ LMRC, BRMC และ Group Risk Management อย่างสม ่าเสมอ 

รายการเงินกองทนุ (ราคาประเมิน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 

2562 2561 
สนิทรพัย์รวม 334,152 276,451 
หนี้สนิรวม   282,826 249,532 
- หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั  255,621 233,328 

   - หนี้สนิอื่น  27,205 16,204 
สว่นของผูถ้อืหุน้  51,325 26,919 
อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน (รอ้ยละ) 300% 199% 
เงนิกองทุนทีส่ามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด  36,837 26,919 
เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย  12,271 13,549 

หมายเหต ุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและ
ชนิดของเงนิกองทุน รวมทัง้หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัชวีติ 
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ก าหนดให้นายทะเบยีนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากบัดูแลบรษิทัทีม่อีตัราส่วนความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนต ่ากวา่รอ้ยละหนึ่งรอ้ยสีส่บิได ้

- เงนิกองทุน เป็นเงนิกองทุนตามราคาประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ  

- รายการขา้งต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ  

 
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรบัรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ                      
แสดงความเหน็แล้ว 

รายละเอยีดดงัปรากฏตามงบการเงนิประจ าปี 2562     
https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa%2Ffc5eab56-2889-4017-bd28-
2ff656a1f7d8_fs+ktaxa+ye2562_signed.pdf 

https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa%2Ffc5eab56-2889-4017-bd28-2ff656a1f7d8_fs+ktaxa+ye2562_signed.pdf
https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa%2Ffc5eab56-2889-4017-bd28-2ff656a1f7d8_fs+ktaxa+ye2562_signed.pdf
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