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ส่วนที ่2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมลู 

 

1. ประวติับริษทั นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด

ลกัษณะผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีส าคญั ช่องทางการติดต่อบริษทั วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้เรียกร้อง พิจารณา และ

การชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต  

 

1.1 ประวติับริษทั              

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

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 

  นโยบายของบริษทั 

 บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า “บรษิทั” หรอื “กรุงไทย-แอกซ่า”) มี

นโยบายทีใ่หค้ าม ัน่สญัญาเพื่อสรา้งความมัน่ใจและใหค้วามคุม้ครองแกลู่กคา้เสมอมา 

 
  วตัถปุระสงคโ์ดยรวม 

  เพื่อสรา้งแผนความคุม้ครองชวีติที่ดใีหแ้กลู่กคา้ทีต่้องการวางแผนทางการเงนิของคนในครอบครวัจากเหตุการณ์ไม่

คาดคดิทีอ่าจเกดิขึน้กบัลูกคา้ในอนาคต 

 
สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ การแข่งขนั และแนวโน้มทางธรุกิจ 

ประเทศไทยมเีศรษฐกจิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมอีตัราการเตบิโต ผลติภณัฑม์วล

รวมของประเทศ (GDP) เพิม่ขึน้ ประมาณการในอตัรารอ้ยละ 4  ในขณะทีภ่าวะอตัราดอกเบีย้ต ่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 ไดเ้ป็น

สภาวะปกตสิ าหรบัธุรกจิทางการเงนิ ซึง่ถอืเป็นความทา้ทายในธุรกจิประกนัชวีติเชน่เดยีวกนั 

  เนื่องจากรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์นัน้ได้มุ่งเน้นไปที่การเสนอขายผลิตภัณฑ์รูปแบบสะสมทรพัย์พร้อมทัง้

ผลประโยชน์ทางดา้นภาษ ีซึง่เป็นปจัจยัใหต้ลาดธุรกจิประกนัชวีติเติบโตอย่างมนียัส าคญั อย่างไรกต็าม สถานการณ์ปจัจุบนั

ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เนื่องจากกฎหมายไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ที่มากขึ้น และภาวะอตัรา

ดอกเบีย้ต ่าอย่างต่อเนื่องซึง่สรา้งอุปสรรคในการแสดงงบดลุ 

บรษิทัไดถู้กจดัอยู่ในอนัดบัที ่3 ในตลาดธุรกจิประกนัชวีติ โดยมชี่องทางการจดัจ าหน่าย ผ่านทางธนาคารกรงุไทย

และตวัแทนประกนัชวีติ เป็นชอ่งทางหลกั 

 

กลยุทธข์องบริษทั 

จุดมุ่งหมายของบริษัทเพื่อต้องการเป็นผู้น าในธุรกิจประกนัชีวิตภายในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจะมุ่งเน้นในการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายโดยใช ้ทกัษะความเชีย่วชาญทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ดจิิตอลเขา้มาช่วย และใชป้ระโยชน์จาก

ทางเลอืกของประกนัวนิาศภยัเพื่อทีจ่ะพฒันากลยุทธ์การใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว (One-stop shop) 

  กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิจะช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัปฏสิมัพันธ์ที่มีต่อลูกค้าและให้สิทธิพิเศษด้าน

ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/our-company
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1.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัเป็นบรษิทัประกนัชวีติช ัน้น าของไทย  กอ่ตัง้ในปี พ.ศ. 2540 ทีเ่กดิจากการรว่มทุนระหว่าง  บมจ.ธนาคารกรุง

ไทย   ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ช ัน้น าที่มรีฐับาลไทยเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่  และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกจิประกนัชวีติ สุขภาพ และ

บรหิารสนิทรพัย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ เป็นบรษิทัประกนัชวีติที่มสีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ 

และมคีวามเชีย่วชาญในดา้นการรบัประกนัชวีติ โดยมุง่ม ัน่ด าเนินธรุกจิเพื่อกา้วเป็นบริษทัอนัดบัหน่ึงในใจของคนไทย 

 

1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ์ บริการท่ีส าคญัของบริษทั และสดัส่วนร้อยละของเบี้ยประกนัภยัแยก   

ตามประเภทของการรบัประกนัภยั 

 รายละเอยีดดงัปรากฏบนเวบ็ไซต์บรษิทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/products 

 

  ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ประจ าปี 2561 

                       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

การประกนัภยัประเภทสามญั (Ordinary) การ
ประกนัภยั
ประเภท
อตุสาหกร

รม 
 

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
ประกนัภยั 
รบัโดยตรง 

27,150 18,624 80 10,171 56,025 - 15 2,603 58,643 

สดัส่วนของเบี้ย
ประกนัภยั 
(รอ้ยละ) 

46% 32% 0% 17% 93% - 0% 5% 100% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูจากรายงานประจ าปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษทั และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต    

    1.5.1 ข ัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธิกีารในการขอรบัการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ 
   รายละเอียดดงัปรากฏบนเว็บไซต์บรษิทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information โดยเลือกหวัข้อ 

ข ัน้ตอนการอนุมตักิรมธรรมแ์ละการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ 
 

1.5.2 วธิกีารตดิต่อบรษิทั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กรณีมขีอ้พพิาทหรอืเรือ่งรอ้งเรยีน 
รายละเอียดดงัปรากฏบนเว็บไซต์บรษิทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information โดยเลือกหวัข้อ 

ข ัน้ตอนการอนุมตักิรมธรรมแ์ละการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ 
 
 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/products
https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information
https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information
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2. กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั รวมถึงรายละเอียดในการด าเนินการ
ตามกรอบและกระบวนการดงักล่าว 
 

2.1 กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั 
 
บรษิทัก าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise Risk 

Management) ของบรษิทั โดยภายใตก้ระบวนการหลกัทีส่ าคญั มกีารแบง่แยกหน้าทีร่ะหวา่งผูป้ฏบิตังิาน และผูส้อบทานอย่าง
ชดัเจน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

อีกทัง้ บรษิทั ยงัมกีารจดัท าแบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อจดัส่งให้กบั บมจ  .
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทุนกบับรษิทั โดยจากการประเมนิการควบคุมภายในดว้ยตนเองของบรษิทัในปี 2560 ที่
ผา่นมา ระดบัความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัอยู่ในระดบัคอ่นขา้งต ่า 

นอกจากนี้ ในปี 2561 ส านักงานใหญ่ไดก้ าหนดให้ทุกบรษิทัในกลุ่มแอกซ่าจดัตัง้ฝ่ายการควบคุมภายใน  (Internal 
Control Department) ขึน้ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทัมกีารควบคุมภายในทีด่ ี โดยบรษิทัยงัไดอ้า้งองิกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยฝ่ายการ
ควบคมุภายในนี้ อยู่ภายใตส้ายงานบรหิารความเสีย่ง ดแูลโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานบรหิารความเสีย่ง”  

ส าหรบัรายละเอียดของกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีนัน้ เป็นดงัที่ปรากฏใน Annual Report ประจ าปี 2561  
https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa%2Fe36a2947-1aa0-4b65-be8d- 
ba8c44da2d1_annual+report+2018+-+th.pdf  

 
2.2 โครงสร้างองคก์รของบริษทั 
 
แผนภูมิองค์กร (organization chart) เป็นดงัที่ปรากฏใน Annual Report ประจ าปี 2561 https://ktaxa.cdn.axa-

contento-118412.eu/ktaxa%2Fe36a2947-1aa0-4b65-be8d-eba8c44da2d1_annual+report+2018+-+th.pdf 
 
2.3 โครงสร้างการจดัการของบริษทั 

 
ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ นายศโิรตม ์สวสัดิพ์าณิชย์ 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร ดร. ชนิเวศ สารสาส 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายลอืชยั ชยัปรญิญา 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกีลุ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายรวนิทร ์บญุญานุสาสน์ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa%2Fe36a2947-1aa0-4b65-be8d-
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กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางประราล ีรตัน์ประสาทพร 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง  

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นางแซลลี ่จอย โอฮารา่ 

กรรมการบรหิาร  นายพอล แอรโ์รวสมธิ 

กรรมการบรหิาร  นางสาวบปุผาวด ีโอวรารนิท์ 

กรรมการบรหิาร นายชยัณรงค ์เอื้อสทิธชิยั 

 
กรรมการผูม้ีอ านาจ 
นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง หรอื นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกีลุ หรอื นายลอืชยั ชยัปรญิญา หรอื นายรวนิทร ์บญุญานุสาสน์ 

คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชือ่รว่มกบั นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง หรอื นางแซลลี ่จอย โอฮารา่หรอื นายพอล แอรโ์รวสมธิ หรอื นางสาว
บปุผาวด ีโอวรารนิท์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 
กฎบตัรคณะกรรมการ 
ขอบเขตอ านาจ 

 ตรวจสอบธุรกจิและกจิการของบรษิทั โดย 
1. ทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบต่อค าส ัง่เชงิกลยุทธ์ วตัถุประสงค ์และ เป้าหมาย ทีเ่สนอโดยผูบ้รหิาร 
2. ใหค้วามเหน็ชอบต่อความคดิรเิริม่หลกัของบรษิทั 
3. ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

 การยอมรบักฎบตัรของคณะกรรมการ 

 การแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ 
 การตัง้คณะกรรมการบริษัท การก าหนดสมาชิกภาพ และ การยอมรับเงื่อนไขการอ้างอิงส าหร ับ

คณะกรรมการ 

 การยอมรบัการมอบอ านาจตวัแทนใหผู้บ้รหิาร เพื่อใหผู้บ้รหิารสามารถด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
การให้ความเหน็ชอบของผูถ้ือหุ้น 

 การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
 การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการบรษิทั ส าหรบัการเลอืกตัง้และเลอืกตัง้ใหมโ่ดยผูถ้อืหุน้ 
 การแนะน าการแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกต่อผูถ้อืหุน้ 
 การแนะน าต่อผูถ้ือหุ้น เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องใด ๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัท้องถิ่นที่

เกีย่วขอ้ง 
การเงิน 

 การใหค้วามเหน็ชอบต่อนโยบายและหลกัปฏบิตัดิา้นการบญัช ี
 ใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนเชงิกลยุทธ์ 3 ปี ทุกปี 

 ตรวจสอบการด าเนินการ รวมทัง้ การรบัรายงานเป็นประจ าจากผู้บริหาร เกี่ยวกบัการเงินและการ
ประกอบการของบรษิทัตามเป้าหมายการด าเนินการทีเ่ป็นทีต่กลงไว ้

 ใหค้วามเหน็ชอบต่อรายงานเฉพาะกาลและรายงานประจ าปีและสรปุบญัชทีางการเงนิ 
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 ใหค้วามเหน็ชอบต่อเงนิปนัผล 
 ใหค้วามเหน็ชอบต่อการจดัการเงนิทุนของบรษิทั รวมทัง้ การออกหุน้เพิม่เตมิ 
 ใหค้วามเหน็ชอบต่อรายงานสภาวะทางการเงนิเฉพาะกาล รวมทัง้ การจดัการสนิทรพัย์และภาระหนี้สนิและ

รปูแบบการเงนิอื่น ๆ 

 ทบทวนหลกัการทีใ่ชเ้ป็นครัง้คราวโดยผูบ้รหิาร เพื่อก าหนดอตัราการลงเครดติส าหรบัการเขา้รว่มธุรกจิและ
การใหค้วามเหน็ชอบต่ออตัราการลงเครดติ 

การจดัการความเส่ียง 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการควบคมุภายในและปฏบิตัติามกฎหมาย 
 การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 การใหค้วามเหน็ชอบต่อการควบคมุภายใน นโยบายการจดัการความเสีย่ง และข ัน้ตอน 
 การตรวจสอบการด าเนินธุรกจิและการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบายบรษิทั และ หลกั

ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 การใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการจดัการความเสีย่ง 
การเสนอช่ือและค่าตอบแทนและการบริหารการด าเนินการ 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการอสิระ 
 การแต่งตัง้ และการยกเลกิสญัญาของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามทีเ่หมาะสม 
 การรบัประกนัความพอเพยีงของการวางแผนความต่อเนื่อง 
 การทบทวนการปฏบิตังิานของประธาน กรรมการ และคณะกรรมการ 
 การลงทุน 
 การแต่งตัง้คณะกรรมการลงทุน 

 การใหค้วามเหน็ชอบต่อการเขา้ถอืสทิธิแ์ละการจ าหน่ายจ่ายโอน (รวมทัง้ ทรพัย์สนิ) 
 

สว่นไดเ้สยีทีม่กีารแจง้ของกรรมการ หมายถงึ (1) สว่นไดเ้สยีในหลกัทรพัย์ของบรษิทัหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื (2) 
สว่นไดเ้สยีในสญัญาซึง่กรรมการบรษิทัเป็นคูส่ญัญา หรอืซึง่กรรมการบรษิทัมสีทิธิใ์นผลประโยชน์ภายใตส้ญัญา และทีเ่ป็นการ
มอบสทิธิใ์นการเรยีกหรอืสง่มอบหุน้ หุน้กู ้หรอื สว่นไดเ้สยีในแผนการลงทุน ทีจ่ดัหาโดยบรษิทัหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  
 

2.4.1 คณะกรรมการควบคมุภายในและปฏบิตัติามกฎหมาย 
ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ นายศโิรตม ์สวสัดิพ์าณิชย์ 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง 
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วตัถปุระสงค ์
วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการควบคุมภายในและปฏิบตัิตามกฎหมาย (“คณะกรรมการ”) คือ เพื่อ

ชว่ยเหลอืคณะกรรมการบรษิทั ของบรษิทัในการตรวจสอบ 

 ความเพียงพอและความมปีระสทิธิภาพของการตรวจสอบภายในและกรอบการจัดการความ
เสีย่ง 

 กระบวนการรายงานทางการเงินและความสมบูรณ์ของผลที่มีการรายงานโดยรวมและการ
เปิดเผยในสรปุบญัชทีางการเงนิ 

 ความมผีล ความมปีระสทิธภิาพ และความเป็นอสิระ  ของผูต้รวจสอบบญัชภีายในและภายนอก 
อ านาจหน้าท่ี 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ ครอบคลุมบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าที่ใหส้ าเรจ็ลุล่วง คณะกรรมการอาจใช้

ดลุพนิิจในเวลาใด ๆ  

 ร้องขอให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบรษิัท ในการด าเนินการ
สอบสวนในเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ ตราบเท่าที่ตนเห็นว่าจ าเป็นหรือ
เหมาะสม 

 ร้องขอข้อมูลใด ๆ ที่ตนต้องการจากบริษัท รวมทัง้ การเรียกร้องให้ลูกจ้างจดัหาข้อมูลในที่
ประชมุคณะกรรมการ 

 
2.4.2 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการบรหิาร  นายพอล แอรโ์รวสมธิ 

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นางแซลลี ่จอย โอฮารา่ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกีลุ 

 
 
วตัถปุระสงค ์
วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (“BRMC”) คอื เพื่อชว่ยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการ

ตรวจสอบเรื่องความเสี่ยง หรือเน้นและเพิ่มประเด็นความเสี่ยงที่ส าคญัให้แก่คณะกรรมการบริษัท บทบาทของคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งจะไมเ่ป็นการลดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วข้อง 
เกีย่วกบัการปกครองและการตรวจสอบบรษิทั  

 
ขอบเขต 
ขอบเขตของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคอื 

 เพื่อทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายและข ัน้ตอนที่เกี่ยวกบัการจัดการความเสี่ยง 
เว้นเสียแต่ว่า มีการระบุว่า ข ัน้ตอนและนโยบายดังกล่าว ต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั 
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 ตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานและนโยบายการจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทบทวนการคาดเคลื่อนและขดีจ ากดัของความเสยีงทีเ่สนอ (เช่น กรอบของความเสีย่ง) ก่อนที่

จะสง่ใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

 ทบทวนรายการความเสีย่งและตรวจสอบการมคีวามเสีย่งต่อขอ้จ ากดัและระดบัการคลาดเคลื่อน 
 แนะน าหรอืด าเนินการตามทีเ่หมาะสม เกีย่วกบัการลดความเสีย่งทีส่ าคญัทีถู่กระบ ุ
 ตรวจสอบและทบทวนการอพัเดทเป็นประจ าเกีย่วกบัความต่อเนื่องทางธุรกจิ 
 ตรวจสอบการออกแบบภายในและการด าเนินการส าหรบัการประกนัและการประเมนิความเสีย่ง

ในการท างาน (เมือ่ใชร้ปูแบบเงนิทุนทางเศรษฐกจิภายใน) 
 ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องพื้นทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  

 
อ านาจหน้าที่ที่มอบให้แก่ผูบ้รหิารและค าจ ากดัความและขอบเขตของการท าธุรกรรมขนาดใหญ่และทีไ่ม่

เป็นมาตรฐาน จะไดร้บัการทบทวน อย่างน้อย ทุก ๆ ปี 
 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารและประธานคณะกรรมการ นายรวนิทร ์บญุญานุสาสน์ 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นางแซลลี ่จอย โอฮารา่ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

 
วตัถปุระสงค ์
วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการกรรมการลงทุน (“BIC”) คอื เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิทั ในการ

ปกครองและตรวจสอบความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบักลยุทธ์การลงทุนและการปฏบิตังิานส าหรบับรษิทั   
คณะกรรมการกรรมการลงทุนจะใหค้วามเหน็ชอบและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายทีเ่กีย่วกบัส่วนการลงทุน

ของผูถ้อืนโยบาย ผูถ้อืหน่วย และกองทุนผูถ้อืหุน้    
ขอบเขต 
ขอบเขตของคณะกรรมการลงทุน คอื 

 เพื่อใหค้วามเหน็ชอบต่อกลยุทธ์และนโยบายวา่ดว้ยการลงทุน  
 ให้ความเห็นชอบต่อค าส ัง่ลงทุน รวมทัง้ เงนิลงทุนทีไ่ดร้บัอนุญาต ขอบเขตนโยบาย ขอบเขต 

และ ขอ้จ ากดัในการควบคมุความเสีย่ง 
 ทบทวนการด าเนินการลงทุนในสนิคา้ทีส่ าคญั 

 ใหค้วามเหน็ชอบต่อกลยุทธ์การจดัการสนิทรพัย์และหนี้สนิ  
 ใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการแต่งตัง้ตวัแทน ต่อผูบ้รหิาร   
 ใหค้วามเหน็ชอบต่อการท าธุรกรรมขนาดใหญ่ และ/หรอื ทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐาน  
 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบขอ้บงัคบัในพื้นทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง    
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อ านาจหน้าที่ที่มอบให้แก่ผูบ้รหิารและค าจ ากดัความและขอบเขตของการท าธุรกรรมขนาดใหญ่และทีไ่ม่
เป็นมาตรฐาน จะไดร้บัการทบทวน อย่างน้อย ทุก ๆ ปี 

 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง ช่ือ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ นายศโิรตม ์สวสัดิพ์าณิชย์ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางประราล ีรตัน์ประสาทพร 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี ้ทง 

 
วตัถปุระสงค ์
วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คอืเพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทั ใน

การแนะน าขอบเขตส าหรบัการแต่งตัง้และค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั ประธานประเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเจา้หน้าทีอ่าวุโส 
เพื่อ  

 ดงึดดู กระตุน้ และ วา่จา้งผูบ้รหิารระดบัอาวโุสข ัน้สงู 
 ปรบัเปลีย่นการแต่งตัง้และคา่ตอบแทนในการด าเนินธุรกจิ และ 
 กระตุน้กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเพื่อติดตามการเติบโตระยะยาวและความส าเรจ็ของบรษิทั

ภายในขอบเขตการควบคมุทีเ่หมาะสม 

 รบัประกนัมาตรฐานสงูสดุของการปกครอง เกีย่วกบัการแต่งตัง้และคา่ตอบแทน 
ขอบเขต 
คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบส าหรบั 

 กลยุทธ์และนโยบายส าหรบัการแต่งตัง้และคา่ตอบแทนของบรษิทั 
 คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั 
 แผนรางวลัระยะยาวของผูบ้รหิารระดบัอาวโุส 
 งบประมาณค่าตอบแทน ที่เกีย่วกบัการทบทวนเงนิเดอืนเบื้องต้น เงื่อนไข และ การจ่ายเงนิ

รางวลัอื่น ๆ  
 ระบุตวับุคคลทีเ่ป็นผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมต่อการเป็นกรรมการบรษิทัตามระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 
 แนะน าต่อคณะกรรมการ เกีย่วกบัการเลือก การถอดถอน การแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของ

กรรมการบรษิทั 
 การวา่จา้งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 นโยบายว่าดว้ยการปกครองและการเปิดเผยทีเ่หมาะสม เกีย่วกบัการแต่งตัง้และค่าตอบแทน 
และการปฏบิตังิาน 

 ด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการอ้างอิงดังกล่าวนี้  ตามที่มีการร้องขอจาก
คณะกรรมการบรษิทั    

 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบขอ้บงัคบัในพื้นทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง    
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อ านาจหน้าที่ที่มอบให้แก่ผูบ้รหิารและค าจ ากดัความและขอบเขตของการท าธุรกรรมขนาดใหญ่และทีไ่ม่
เป็นมาตรฐาน จะไดร้บัการทบทวน อย่างน้อย ทุก ๆ ปี 
 
  2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร  

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระเป็นไปหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัวธิีการและข ัน้ตอนการ

สรรหาของบรษิทันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูน้ าเสนอรายชื่อกรรมการหรอืกรรมการอิสระต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คูม่อืคา่ตอบแทนของกลุ่มแอกซ่าจะเป็นไปตามหลกัแนะน าสามประการหลกั ดงันี้ 

 ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการแขง่ขนัและความต่อเนื่องของตลาดของคา่ตอบแทน 

 ความเสมอภาคภายใน ซึง่จะอยู่บนพื้นฐานของประสทิธภิาพการท างานรายบคุคลและโดยรวม เพื่อทีจ่ะท า
ให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมและไดส้ดัส่วนโดยสะท้อนถึงปรมิาณและประสทิธิภาพของ
ความส าเรจ็และผลกระทบต่อพนกังานเป็นรายบคุคล และ 

 การบรรลุเป้าหมายทางการเงนิและการปฏบิตัิการของกลุ่มแอกซ่าทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
รวมถงึการด าเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวซึง่เป็นข ัน้ตอนเบือ้งตนทีจ่ะบรรลุผลตอบในระยะ
กลางและระยะยาว 

บทบาทของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนของแต่ละทอ้งทีจ่ะถูกก าหนดโดยกฎหมายของท้องทีแ่ละโดยหลักจะ
ประกอบไปด้วย (1) การควบคุมการปฏิบตัิตามคู่มือค่าตอบแทนของกลุ่มแอกซ่าในระดบัท้องที่อย่างสมควรและต่อเนื่อง  
(รวมถึงการปรบัปรุงข ัน้ตอนการทบทวนเงนิเดือนประจ าปีอย่างต่อเนื่อง) และ (2) ทบทวนการตอบแทนพนักงานในระดบั
ผูบ้รหิารเพื่อทีก่ารจ่ายคา่ตอบแทนจะไดส้ะทอ้นถงึความส าเรจ็รายบคุคลและประสทิธภิาพโดยรวม ขณะเดยีวกนัจะตอ้งเป็นไป
ตามความต่อเนื่องของตลาดและความยุตธิรรมดว้ย 

นอกจากขัน้ตอนและกระบวนการที่ครอบคลุม GSEs และผูบ้รหิารระดบัอาวุโสคนอื่น กลุ่มบรษิทัจะต้องมขี ัน้ตอนที่

เหมาะสมและเป็นทางการที่ครอบคลุมพนกังานทัง้หมด โดยขัน้ตอนและกระบวนการเหล่านี้จะตอ้งถูกออกแบบเพื่อทีจ่ะท าให้

แน่ใจว่าการประเมนิประสทิธิภาพการท างานเป็นรายบุคคลไดถู้กทบทวนอย่างเหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่าง

ยุตธิรรม และสอดคลอ้งกบัความส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ และกระบวนการและข ัน้ตอนของทอ้งทีน่ัน้

สอดคลอ้งกบัคูม่อืคา่ตอบแทนของกลุ่มแอกซ่า 

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรพัย์และหน้ีสิน 
(Asset Liability Management: ALM) 
  3.1 การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 
  ธุรกจิประกนัชวีติถอืว่าเป็นธุรกจิที่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งให้กบัลูกคา้นัน้เป็นหนึ่งใน
ความสามารถหลกัของเรา และการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพของบริษทัท าให้การด าเนินธุรกจิของเรามีความ
ไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขนั อกีทัง้การบรหิารจดัการความเสีย่งที่ดนีัน้จะช่วยเสรมิสรา้งชื่อเสยีงและสรา้งโอกาสในการเติบโต
ทางธุรกจิทีม่กี าไรและยัง่ยนื 
  ส าหรบับรษิทั การบรหิารความเสีย่งนัน้เป็นกญุแจสูค่วามส าเรจ็ของกลยุทธ์และวตัถุประสงคต์ามแผนธุรกจิ เชน่ 

 การบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ  การบริหารความเสี่ยงต้องมีการ
ด าเนินการอย่างจรงิจงั ตัง้แต่ระดบับนลงมาถงึระดบัล่าง 
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 บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งแบบเชงิรกุมากกวา่เชงิรบั 
 การบรหิารความเสีย่งนัน้ถูกรวมเขา้ไปในการด าเนินงานประจ าวนัของบรษิทัเพื่อทีจ่ะไดท้ าใหถู้กตอ้งตัง้แต่

เริม่แรก 
นโยบายการบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดหลกัการที่บรษิทัใชใ้นการวเิคราะห์ เขา้ถงึ และบรหิารความเสีย่งในแนวทาง

ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องธุรกจิ โดย นโยบายการบรหิารความเสีย่งมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

 เน้นแนวทางและความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งต่อธุรกจิของบรษิทั 
 ใหเ้กดิความเขา้ใจและการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอในการบรหิารความเสีย่งแบบเชงิรกุ 
 สง่เสรมิและปลูกฝงัวฒันธรรมในการตระหนกัถงึความเสีย่งใหท้ัว่องคก์รได ้

ทัง้นี้ การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัจะครอบคลุมกจิกรรมหลกัของธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
 กระบวนการก าหนดอตัราเบีย้ประกนั 
 กระบวนการพจิารณารบัประกนั 
 กระบวนการบรหิารการจ่ายคา่สนิไหมทดแทน 

 การประกนัภยัต่อ 
 การลงทุนในธุรกจิอื่น 
 การประเมนิมลูคา่สนิทรพัย์และหนี้สนิ 

 
แนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
คณะกรรมการบริษัท  (คณะกรรมการ )  ก าหนดมาตรฐานสูงสุดของบรรษัทภิบาล  และด า เนินการ  

สอบทานหลกัปฏบิตัขิองบรรษทัภบิาลอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นขอ้พงึปฏบิตัทิี่ด ี โดยคณะกรรมการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ
ด าเนินการให้ม ัน่ใจได้ว่ามีการน านโยบายการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมมาปฏิบตัิในองค์กร และมกีารติดตามผลการ
ด าเนินงานของผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรงุไทย-แอกซ่า มแีนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
1. กรงุไทย-แอกซ่า มโีครงสรา้งองคก์รทีส่นบัสนุนการบรหิารความเสีย่งทีช่ดัเจน ดงันี้ 

1.1 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Local Management Risk Committee - LMRC) รายงาน
ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Board Risk Management Committee - BRMC) ซึ่งเป็น
สมาชกิของคณะกรรมการบริษทั โดย LMRC ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัสูลของบรษิทั ทัง้นี้  
คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง มบีทบาทหน้าทีใ่นการท าให้ม ัน่ใจว่า กรอบการบรหิารความ
เสีย่ง มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบรษิทั ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

1.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและก ากบั (Local Management Audit and Compliance Committee 
- LMACC) รายงานต่อคณะกรรมการควบคมุภายในและปฏบิตัติามกฎหมาย ซึง่เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและก ากบันี้ มบีทบาทหน้าที่ในการท าให้
ม ัน่ใจวา่ กรงุไทย-แอกซ่า มกีระบวนการในการตรวจสอบทีค่รอบคลุมความเสีย่งทุกประเภท 

1.3 งานบรหิารความเสีย่งส าหรบัการด าเนินการในแต่ละวนั จะถูกมอบหมายผ่านประธานเจา้หน้าที่
บรหิารไปยงัผูบ้รหิารทีม่อี านาจตามเอกสารทีร่ะบุขอบเขตอ านาจทีไ่ดม้กีารมอบหมายอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งรวมถึงความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารในการบรหิารความเสีย่งในหน่วยงานที่ตนดแูล 
โดยที่ผูบ้รหิารจะไดร้บัการสนบัสนุนจากกลุ่มงานกลางทีส่นับสนุนในดา้นการบรหิารความเสีย่ง
ต่างๆ เช่น ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัดูแล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และนัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยแต่ละคนจะมหีน้าทีส่อดสอ่งดแูลการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หน้าทีท่ีต่นดแูล 
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1.4 คณะกรรมการบรหิารอาวุโสของกรุงไทย-แอกซ่า (EXCOM) ประกอบดว้ยผูบ้รหิารที่ดูแลแต่ละ
สายงานของบริษทั จะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  โดยที่คณะกรรมการบริหาร
อาวุโสมหีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งเสรมิวฒันธรรมการด าเนินงานที่มปีระสทิธิภาพสูง ซึ่งมกีาร
ผนวกเรื่องการบรหิารความเสีย่งเขา้ในกจิกรรมการด าเนินงานในแต่ละวนั รวมถึงการสนับสนุน
และใหร้างวลั  

1.5 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่ง (Chief Risk Officer - CRO) ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าของ
สายงานบรหิารความเสีย่ง ซึ่งเป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารอาวุโส รายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านความเสีย่งมคีวามรบัผดิชอบในการปฏิบตัิตาม
นโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุ่ม และเพื่อพฒันากรอบการบรหิารความเสีย่งของบริษัท 
การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านความเสีย่ง จะต้องไดร้บัความเห็นชอบจาก ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่งของกลุ่มแอกซ่า 

1.6 บรษิทัมหีน่วยงานที่ท าหน้าที่บรหิารความเสีย่ง 2 หน่วยงานประกอบดว้ย 1) ฝ่ายบรหิารความ
เสีย่งดา้นการเงนิและการประกนัชวีดิ และ 2) ฝ่ายบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตัิการและบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกจิ โดยทัง้สองหน่วยงานอยู่ภายใต้สายงานบรหิารความเสีย่ง ซึ่งมหีน้าที่
รบัผดิชอบครอบคลุมถงึการบรหิารความเสีย่งทุกๆ ดา้นของบรษิทั รวมถงึการก าหนดกรอบการ
บรหิารความเสีย่งที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อใชใ้นการวดั ติดตามดูแล และบรหิารจดัการความ
เสีย่งภายในบรษิทั 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารดา้นความเสีย่งและสมาชกิในสายงานบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นอสิระ
จากการบรหิารงานดา้นการปฏบิตัิการของบรษิทั และสามารถเขา้ถึงพนักงาน ระบบงาน และ
ขอ้มลูต่างๆ ของบรษิทั ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีโ่ดยไมม่ขีอ้จ ากดั  

2. กรุงไทย-แอกซ่า มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 3 ปี เป็นประจ าทุกปี โดยที่มีการพิจารณาความเสี่ยงที่
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ รวมทัง้มกีารก าหนดแผนจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึ้น ความเสีย่งหลกัที่ส าคญั
ของ กรงุไทย-แอกซ่า แสดงในหวัขอ้ที ่4 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ของนโยบายการบรหิารความ
เสีย่งฉบบันี้  

3. กรุงไทย-แอกซ่า มกีารก าหนดและปฏิบตัิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย การระบุ
ความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง และการก าหนดแผนจดัการความเสีย่ง เป็นประจ าทุกปี โดยผลจาก
การบรหิารความเสีย่งและความคบืหน้าจากการด าเนินการตามแผนจดัการความเสีย่งไดร้บัการทบทวน
เป็นประจ าทุกไตรมาส  

4. กรอบการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงให้เป็น
ปจัจุบนั เป็นประจ าทุกปี 

 
3.2 การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management: ALM) 
นโยบายการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM) มวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยใหม้ ัน่ใจไดว้่าบรษิทัจะบรหิารจดัการกระแส

เงนิสดระหวา่งสนิทรพัย์และหนี้สนิไดอ้ย่างเหมาะสม 
แนวทางปฏบิตัขิองการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM)  มกีารก าหนดหลกัการส าคญั ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบั

ดูแลและแนวทางปฏบิตัขิองการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ  โดยมหีวัหน้าฝ่ายการลงทุนและการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ 

(Chief Investment and ALM Officer) ดูแลการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน ให้เป็นไปตามขอบเขตแนวทางการบริหาร

สนิทรพัย์และหนี้สนิ 

กระบวนการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM)  มุ่งหมายที่จะให้การจดัสรรสินทรพัย์ (SAA) พิจารณาจากความ
เหมาะสม และมุมมองในระยะยาว โดยอยู่บนสมมตฐิานในระยะยาวทีเ่กีย่วกบัผลตอบแทนและความเสีย่งของสนิทรพัย์ โดย
อาศยัความรูค้วามเขา้ใจทีล่กึซึ้งเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสนิทรพัย์และหนี้สนิ 
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) ท้องถิ่น (ซึ่งตอนนี้ รวมอยู่ ใน Local Investment & ALM 
Committee; LMIC) จะน าเสนอเป้าหมายการจดัสรรสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ (SAA) ทีเ่ป็นไปได ้ซึง่ไดพ้จิารณาขอ้มลูต่างๆ (อาทิ 
ผลกระทบต่อรายไดท้ีค่าดการณ์ และความเสีย่งทีร่บัได)้ ประกอบการตดัสนิใจ 

ในแต่ละทางเลอืกของการจดัสรรสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ (SAA) ทีเ่ป็นไปได ้จะขึน้อยู่กบัการผสมผสานสนิทรพัย์ต่างๆ 
ร่วมกนั โดยให้มกีารก าหนดขอบเขตของอายุเฉลีย่ (duration gap) ที่รบัได ้และกรอบการเคลื่อนไหวของน ้าหนักการจดัสรร
สนิทรพัย์ต่างๆ และจะค านึงถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งสนิทรพัย์และหนี้สนิ 

การศกึษาการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM) จะมดี าเนินการอย่างเป็นระบบ และความถีข่องการจดัสรรสนิทรพัย์

เชงิกลยุทธ์ (SAA) จะมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้จ าเป็นต้องไดร้บัการทบทวนเป็นระยะ ๆ โดยไม่เกนิปีละครัง้และไม่น้อยกว่าหนึ่ง

คร ัง้ทุกๆ 3 ปี การทบทวนควรถูกพิจารณาหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตลาดหรือมีการปรบัเปลี่ยน

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ 

การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM)  เป็นความรบัผดิชอบภายใตม้าตรฐาน หลกัเกณฑ ์และการตดิตามของกลุ่ม
แอกซ่า  กลุ่มแอกซ่าสนับสนุนการพฒันาความช านาญของ การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM)  ของแต่ละประเทศ โดย
ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัิทีด่ทีี่สุด (best practices) ในการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ  ดว้ยการให้การสนับสนุนและร่วมมอืกบั
ทมีการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิของแต่ละประเทศ และทมีช านาญการ (Center of Expertise) โดยสว่นงานบรหิารสนิทรพัย์
และหนี้สนิ (ALM)  จะรายงานตรงต่อ Chief Investment Officers (CIO) 

กระบวนการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM): การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการ โดย

เริม่ต้นดว้ยการก าหนดสมมตฐิาน การจดัสรรสนิทรพัย์และหนี้สนิตามแบบจ าลอง การสรา้ง  efficient frontier ภายใต้ผลลพัธ์

ต่างๆและประเมนิผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัของการจดัสรร SAA ทีเ่ลอืก 

 
4. ความเส่ียงจากการรบัประกนัภยัท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั 
การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทนุและความเส่ียงภยั และการกระจกุตวัของภยั  
  ในฐานะบรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นประกนัภยัในหลายๆ ดา้นซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงนิของ
บรษิทั โดยความเสีย่งดา้นประกนัภยัหลกัๆ ของบรษิทัจะเกีย่วขอ้งกบั อตัรามรณะ อตัราการเจบ็ปว่ย ความอายุยนื การขาด
อายุกรมธรรม์ และค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้ง นอกจากนี้ความเสีย่งดา้นประกนัภยัยงัรวมความเสีย่งจากการก าหนดอตัราเบี้ยไม่
เหมาะสม หรอืความเสีย่งเนื่องมาจากการขายทีไ่มเ่หมาะสม และความเสีย่งจาการรบัประกนัทีไ่มเ่พยีงพออกีดว้ย 
 
  การบริหารด้านประกนัภยัต่ออย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอัตรามรณะ และอัตราการ
เจบ็ปว่ยและสามารถชว่ยปกป้องฐานะเงนิกองทุนของบรษิทัไดใ้นกรณีทีเ่กดิความเสยีหายขึน้ โดยกลยุทธ์ในการประกนัภยัต่อ
ของบรษิทัจะด าเนินการเพื่อให้มีการรบัความเสีย่งจากการรบัประกนัไว้เองในระดบัที่เหมาะสมและมีประสทิธภาพที่สุด มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การด าเนินการดา้นการประกนัภยัต่อเป็นไปอย่างมคีุณภาพ มตี้นทุนอยู่ในระดบ้ที่เหมาะสม สามารถให้
ความคุ้มครองกรณีที่เกิดสินไหมทดแทนในจ านวนที่สูง สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญของบรษิทั
ประกนัภยัต่อ และสามารถใชก้ารประภยัภยัต่อเพื่อบรหิารฐานะเงนิกองทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อเพิม่อตัราผลตอบแทน
ของเงนิกองทุนหากตน้ทุนในการบรหิารจดัการดา้นประกนัภยัต่อต ่ากวา่ผลประโยชน์ดา้นเงนิกองทุนทีไ่ดร้บั 
 
  บรษิทัมกีารเสนอผลติภณัฑ์หลากหลายประเภท เช่น whole-life, saving, protection, credit life และ accident and 
health ต่อลูกคา้หลากหลายกลุ่ม ทัว่ทุกภูมภิาคในประเทศไทย ภายใต้กรอบการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่งของ
ส านกังาน คปภ. (RBC) และนโยบายของกลุ่มแอกซ่า (AXA Group) บรษิทัไดม้กีารพจิารณาความเสีย่งดา้นการกระจุกตัวใน
หลายๆ ด้าน โดยมีการพิจารณา การกระจายตัวของการรบัประกนัตามพื้นที่ (Geographic) ตามลักษณะธุรกิจ (Line of 
business) บรษิทัรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) และประเภทของการลงทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมสามารถลดความเสีย่งด้าน
การกระจุกตวั ซึง่มกีารวเิคราะห์ ตดิตามความเสีย่งโดยทางฝ่ายคณิตศาสตร์ประกนัภยั, ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายงาน
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. มลูค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั การประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

วธิีการค านวณความรบัผิดตามกรมธรรม์ เป็นไปตามวธิีที่ก าหนดโดยส านักงาน คปภ. โดยเงนิส ารองประกันชีวิต

ส าหรบัผลิตภณัฑ์ระยะยาวถูกค านวณโดยใชว้ธิสี ารองประกนัภยัแบบเบี้ยประกนัภยัรวม ซึ่งค านึงถึงขอ้มูลกระแสเงนิสดรบั

และกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคตโดยใชส้มมตุฐิานค่าประมาณการที่ดทีีสุ่ด กระแสเงนิสดเหล่านี้จะถูกคดิลดโดยใชอ้ตัราการคิด

ลดทีก่ าหนดตามหลกัของส านกังาน คปภ.  

ส าหรบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยัระยะสัน้ ไดแ้ก่ การประกนัภยักลุ่มแบบชัว่ระยะเวลา 1 ปี การประกนัภยัอุบตัิเหตุส่วน

บุคคล สญัญาเพิ่มเติมประกนัอุบตัิเหตุ และสญัญาเพิ่มเติมประกนัสุขภาพ การค านวณมูลค่าส ารองประกนัภยัประกอบดว้ย

ส ารองค่าสินไหมทดแทน (claim reserves) และ ส ารองเบี้ยประกนัภยั (premium reserves)  โดยที่ส ารองเบี้ยประกันภยั

เท่ากบัสดัสว่นเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้ (Unearned premium reserve) แต่จะมกีารตัง้เงนิส ารองเพิม่จากความเสีย่ง

ภยัที่ยงัไม่สิ้นสุด (Unexpired risk reserve) ในกรณีที่ส ารองส าหรบัความเสีย่งภยัที่ยงัไม่สิ้นสุด (Unexpired risk reserve) มี

คา่มากกวา่คา่เงนิส ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้ (Unearned premium reserve)  

สมมุติฐานหลกัที่มผีลต่อค่าประมาณที่ดทีี่สุดของหนี้สนินัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบัสมมุติฐานดา้นค่าใชจ้่าย อัตรามรณะ/

อตัราการเจบ็ปว่ย และอตัราการขาดผลบงัคบัของกรมธรรม ์ส าหรบัสมมตุฐิานดา้นอตัราการคดิลด บรษิทัใชอ้ตัราผลตอบแทน

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด คอืใชค้่าที่มากกว่าระหว่างอตัราคิดลดที่ปราศจากความเสีย่งในรอบไตรมาสที่ผ่านมา กบั

คา่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของอตัราคดิลดทีป่ราศจากความเสีย่งในรอบ 8 ไตรมาสล่าสดุ ส าหรบัเงนิปนัผลประเภทไมร่บัรองการจ่าย 

(Non-guaranteed dividends) นัน้จะใชอ้ตัราคดิลดที่ปราศจากความเสีย่ง บวกส่วนเพิ่ม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกรณีที่บรษิทั

สามารถไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกวา่ส าหรบัเงนิปนัผลประเภทไมร่บัรองการจ่าย 

โดยหลกัการแลว้ สมมุติฐานต่าง ๆ ของบรษิทัจะถูกก าหนดขึน้ตามประสบการณ์จรงิของบรษิทัและขอ้มูลทีใ่ชใ้นการ

ก าหนดสมมุติฐานไดถู้กตรวจสอบความถูกต้องกบังบการเงนิเรยีบรอ้ยแล้ว ส าหรบัผลิตภณัฑ์ใหม่ซึ่งขอ้มูลประสบการณ์

ภายในยงัไม่สามารถหาได ้ทางบรษิทัจะใชข้้อมูลของธุรกจิประกนัชีวติแทนโดยน ามาปรบัใช้ให้เหมาะสมเพื่อสะท้อนถึง

ลกัษณะของผลติภณัฑ ์  

 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

               หน่วย : ลา้นบาท     

 
 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

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

222,887 221,853 196,412 199,483 

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

2,595 2,478 2,607 2,471 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
 (Unpaid policy benefits) 

7,781 7,781 6,961 6,961 

หนี้สนิอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 (Due to insured) 

1,217 1,217 1,349 1,349 
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หมายเหต ุ   -     ราคาบญัช ีหมายถงึ มลูคา่หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการบญัช ีมวีตัถุประสงค-์ 
หลัก เพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญา
ประกนัภยัทีเ่ป็นทีย่อมรบัตามหลกัการทางบญัชใีนประเทศไทย ซึง่มลูคา่ดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชอีนุญาตแลว้  

- ราคาประเมนิ หมายถงึ มลูคา่หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั ทีป่ระเมนิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีิต 

เพื่อวตัถุประสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัและเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทั

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซึ่งจะตอ้ง

ประเมนิโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ไดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบยีนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที่ไดร้บัการยอมรบั สมมติฐานที่ใชใ้นการประเมนิจะต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์จรงิหรอืใน

กรณีที่บรษิทัมขีอ้มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรบัให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะเฉพาะของพอรต์การรบัประกนัภยัของบรษิทันัน้ นอกจากนี้ มลูคา่ส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะต้อง

รวมถงึคา่เผือ่ความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ใหเ้ป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. 

ก าหนด  

ข้อสงัเกต  ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงนิ มลูคา่หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวามแตกต่างระหว่างราคา

บญัชแีละราคาประเมนิของ อย่างมนียัส าคญั อนัเนื่องมากจากวตัถุประสงคแ์ละวธิีการทีแ่ตกต่างกนัในการประเมนิตามที่กล่าว

ไวข้า้งต้น ทัง้นี้ผูท้ี่จะน าขอ้มูลไปใชค้วรศกึษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์แนวทางการประเมนิราคาหนี้สนิจากสญัญา

ประกนัภยัทัง้สองใหถ้ีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจ 

 

6. การลงทนุของบริษทั 

นโยบายการลงทุนของบรษิทักรงุไทยแอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั ไดถู้กออกแบบไวส้ าหรบัการลงทุนระยะยาว และมี
การทบทวนประจ าปีเพื่อเป็นการปรบัปรุงการบรหิารสนิทรพัย์-หนี้สนิ ให้ทนัสมยั เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนธุรกจิล่าสุดของ
บรษิทั และการพฒันาอื่น ๆ ในระหวา่งปี  วตัถุประสงคข์ ัน้พื้นฐานของนโยบายการลงทุนคอืการวางกรอบการท างานเพื่อช่วย 
บรษิทั ในการบรหิารจดัการการลงทุนของกองทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นโยบายการลงทุนมเีป้าหมายเพื่อสรา้งเสถยีรภาพของรายไดแ้ละลดความเสีย่งดา้นดอกเบี้ย (managing duration 
gap) โดยการบรหิารให้กระแสเงนิสดด้านสินทรพัย์และหนี้สินมีความสอดคล้องกนั และสรา้งผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการคนืหนี้สนิ  ระยะเวลาการจ่ายคนืหนี้สนิ (Liability duration) และผลตอบแทนดงักล่าวควรไดร้บัการ
ปรบัปรุงให้เป็นปจัจุบนัตามความเหมาะสม (เช่น รายไตรมาส) เพื่อให้สอดคล้องกบัสมมติฐานต่างๆ รวมถึงการเคลื่อนไหว
ของตลาด ตลอดจนผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  การก าหนดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกบัความเสีย่ง ( risk appetite limits) และความ
เสีย่งในการท างานของบรษิทั (functional risk limits) เป็นสิง่จ าเป็นที่จะต้องมกีารพิจารณา Scope, Frequency of Review, 
and Governance 

 Scope 
นโยบายการลงทุนนี้ ก าหนดกฎเกณฑ์การลงทุนในตลาดทุนของบรษิทั กจิกรรมใด ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนใน

ตลาดทุน (ตวัอย่างเชน่ สนิทรพัย์ทางการบรหิาร – Administrative Asset) อยู่นอกเหนือขอบเขตของนโยบายการลงทุนนี้ การ
แบ่งแยกการบรหิารสนิทรพัย์ทางตลาดทุน และสนิทรพัย์ทางการบรหิาร ออกจากกนัเป็นการด ี เนื่องจากสนิทรพัย์ทัง้สอง
ประเภทตอ้งการทกัษะทางการบรหิารทีแ่ตกต่างกนั 

การลงทุนในตลาดทุน คอื การลงทุนในหุน้ หุน้กู ้ตราสารการเงนิ และตราสารอนุพนัธ์ของหลกัทรพัย์เหล่านัน้ ส าหรบั
การกูเ้งนิตามกรมธรรม์ประกนัภยั ทีด่นิ อาคาร การลงทุนในสนิทรพัย์ที่ไม่มสีภาพคล่อง หรอืการลงทุนอื่น ๆ ซึง่มผีลมาจาก
การตดัสนิใจตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ จะนบัเป็นสนิทรพัย์ทางการบรหิาร 
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 Frequency of Review 
นโยบายการลงทุนต้องไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนจะตอ้ง

ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารการลงทุนทอ้งถิน่ (LMIC) และคณะกรรมการการลงทุนของบรษิทั (BIC) 
 Governance 
การลงทุนของบรษิทัจะถูกควบคุมดแูลโดยนโยบายการลงทุนนี้ หากมไิดม้กีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจะต้อง

ปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (อาท ิประกาศ คปภ.) อย่างเครง่ครดั 
 
Investment Committees and Regulatory Environment 

 Formation of Local Investment Committee 
คณะกรรมการการลงทุนของบรษิทั (BIC) สามารถมอบหมายอ านาจการบรหิารจดัการการลงทุนใหแ้ก่คณะท างาน 

(LMIC) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษทั (Local CFO) เป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายการลงทุนและการบริหาร
สนิทรพัย์และหนี้สนิ (Chief Investment and ALM Officer) จะท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานดงักล่าว ซึง่จะตอ้งจดัให้มี
การประชุม LMIC เป็นรายเดือนเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ และนโยบายการลงทุนเป็นไปอย่าง
เครง่ครดั ในขณะเดยีวกนักร็กัษาความปลอดภยัให้กบัการลงทุน ทัง้สภาพคล่องและผลตอบแทนทีเ่พียงพอแกผู่ถ้ือกรมธรรม์
และผูถ้ือหุ้น โดยม ีAsian Market Chief Investment Officer และ Asian Market Chief Risk Officer เป็นตวัแทนของแอกซ่า
เอเชยี ในการประชมุ LMIC 

 Regulatory Environment 
การลงทุนทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีก่ าหนดโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) และจะมกีารบรหิารจดัการให้เป็นไปตามระเบยีบที่ไดร้บัการปรบัปรุงให้เป็น
ปจัจุบนัอยู่เสมอ 

 Asset valuation  
ปจัจุบนัรายการบญัชสี าหรบัพอร์ตการลงทุนของบรษิทั มกีารบนัทึกบญัชแีบบ เงนิลงทุนเผื่อขาย (AFS) บรษิทัใช้

มลูคา่ตลาดยุตธิรรม (fair market value) และเกณฑม์าตรฐาน (benchmarks) ส าหรบัการประเมนิผลการลงทุน วธินีี้เหมาะสม
ในการใชว้ดัมูลค่าทางเศรษฐกจิของผูจ้ดัการพอร์ตการลงทุน โดยกฎเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าตลาดยุติธรรม ( fair market 
value) มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางของ RBC ทีค่ปภ. ไดก้ าหนดไว ้

 
 Base currency 
พอรต์การลงทุนจะมกีารประเมนิมลูค่า ณ วนัทีป่ระเมนิ เป็นสกลุเงนิหลกัสกลุเงนิบาท ตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายการ

ลงทุนและเอกสารการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 Debt Securities 
ราคาตลาดทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จะใชส้ าหรบัพนัธบตัรและหุน้กูท้ีม่กีารจดทะเบยีน

ใน ThaiBMA 
 Equity securities 
ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จดทะเบยีน และกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ทีซ่ื้อขายอยู่ในตลาดทีใ่ชง้านอยู่ใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีใ่นงบดลุ 
 Derivatives and unlisted or over-the-counter investments  
ตราสารอนุพนัธ์และการลงทุนนอกตลาดหลกัทรพัย์ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาตลาดยุตธิรรม (fair market value) หรอืใช้

เทคนิคทีเ่หมาะสมตามที ่คปภ. ระบไุว ้
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 สินทรพัยล์งทนุมีรายละเอียดดงัน้ี  
หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรพัยล์งทนุ 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัร
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

6,087 5,987 6,112 5,961 

ตราสารหนี้  (พันธบัตร ,หุ้นกู้ ,        
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ, ตัว๋แลกเงนิ, หุ้น
กูแ้ปลงสภาพ และ             สลาก
ออมทรพัย์) 

219,466 219,466 195,178 195,178 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม) 

10,042 10,042 14,229 14,229 

หน่วยลงทุน 11,229 11,229 10,271 10,271 
เ งิน ใ ห้ กู้ ยื ม โ ดย มีก ร ม ธ ร ร ม์
ประกนัภยัเป็นประกนั 

11,130 12,147 8,757 8,757 

เงินให้กู้ยืม และเงินให้เช่าซื้อรถ 
และใหเ้ชา่ทรพัย์สนิแบบลสิซิง่ 

- - - - 

ใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้ อหุ้น            
หุน้กู ้หน่วยลงทุน 

- - - - 

ตราสารอนุพนัธ์ 1,628 1,628 1,500 1,500 
เงนิลงทุนอื่น - - - - 
รวมสินทรพัยล์งทนุ 259,582 260,499 236,046 235,895 

 
หมายเหต ุ - ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัย์และหนี้สนิ ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

- ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรพัย์และหนี้สนิทีป่ระเมนิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการ
ก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษัท มคีวามสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแกผู่เ้อาประกนัภยั 

 
7. ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะห์และอตัราส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  
 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บรษิทัฯ มยีอดการลงทุนรวมที่ 235 พนัล้านบาท และยงัคงเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
อย่างสมา่เสมอ โดยมอีตัราส่วนการลงทุนในหุ้นทุนรอ้ยละ 4 พนัธบตัรรอ้ยละ 90 และการลงทุนดา้นอื่นๆ อกีรอ้ยละ 6 โดยมี
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมร้อยละ 3.70 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ร้อยละ 0.6 และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 6 
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ผลการด าเนินงานของบริษทัและอตัราส่วนท่ีเก่ียวข้องมีรายละเอียด ดงัน้ี  
               หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2561 2560 
เบีย้ประกนัภยัรบัรวม 58,643 63,637 
เบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได ้(สทุธ)ิ 58,384 63,079 
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ 8,830 7,887 
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพิม่ (ลด) จากปีกอ่น 29,121 32,935 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สนิไหมทดแทนสทุธิ 23,482 21,250 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 1,511 3,764 

หน่วย : รอ้ยละ 

รายการอตัราส่วน 2561 2560 

คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีแรก : เบีย้ประกนัภยัสทุธ ิ 67% 50% 
คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีต่อ  : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 8% 7% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on equity ratio) 6% 15% 
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์  
(Return on assets ratio) 

- อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมทัง้หมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกนัชวีติแบบ Unit 

Linked และ Universal life 

 

 

0.6% 

 

0.6% 

 

 

 

1.7% 

 

1.6% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio)  

- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทัง้หมด  
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรมป์ระกนั

ชวีติแบบ Unit Linked และ Universal life 

 

 

  3.70% 

3.70% 

 

 

4.22% 

4.17% 

อตัราสว่นสนิทรพัย์ลงทุนต่อเงนิส ารองประกนัภยั (ราคาประเมนิ) 114% 117% 
หมายเหตุ - ราคาประเมนิ หมายถึง สนิทรพัย์และหนี้สนิที่ประเมนิตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ     เพื่อ
ว ัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแกผู่เ้อาประกนัภยั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชวีติที่ใหท้ัง้ความคุม้ครองชวีติและการลงทุน
ในกองทุนรวม โดยมลูคา่กรมธรรมข์ึน้อยู่กบัมลูคา่หน่วยลงทุน ทัง้นี้สนิทรพัย์ในกองทุนเป็นของผูเ้อาประกนัมไิด้
เป็นของบรษิทั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบ Universal life เป็นการประกนัชวีติทีแ่ยกสว่นความคุม้ครองชวีติ และสว่น    
   การลงทุนอย่างชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึน้อยู่กบัผลการลงทุนของบรษิทั แต่ไมต่ ่ากวา่  

         ผลตอบแทนขัน้ต ่าทีไ่ดร้บัรองไว ้
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8. ความเพียงพอของเงินกองทนุ  
 
วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางในการบริหารเงินกองทนุ 
กรุงไทย-แอกซ่า มีการบริหารจัดการฐานะเงนิกองทุนตามกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยงของ

ส านกังาน คปภ. (RBC) นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารบรหิารและตดิตามฐานะเงนิกองทุนตามกรอบความเสีย่งทีย่อมรบัได ้หรอื 
Risk Appetite Framework (RAF) ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัโดยมกีารก าหนดขดีจ ากดัความเสีย่งไวอ้ย่าง
เหมาะสม ซึง่ตามกรอบดงักล่าว บรษิทัไดม้กีารพจิารณาผลการทดสอบภาวะวกิฤตจากปจัจยัเสีย่งหลกัต่างๆ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
ฐานะเงนิกองทุนของบรษิทัอยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกรง่สามารถรองรบัสถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้เหล่านี้ได ้  

 
แผนรองรบัด้านเงินกองทนุ 
ขดีจ ากดัความเสีย่งที่ก าหนดขึ้นมาภายใต้กรอบความเสีย่งที่ยอมรบัไดน้ัน้จะต้องไดร้บัการพิจารณาและอนุมตัิ จาก

คณะกรรมการของบรษิทั   ซึ่งขดีจ ากดัความเสีย่งเหล่านี้จะถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นสญัญาณเตือนความเสีย่งล่วงหน้า   เพื่อให้
บรษิทัสามารถก าหนดแผนและแนวทางในการจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างทนัท่วงท ีโดยจะตอ้งรายงานแผนและความคบืหน้าใน
การด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งต่อ LMRC, BRMC และ Group Risk Management อย่างสม ่าเสมอ 
 
รายการเงินกองทนุ (ราคาประเมิน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 

2561 2560 
สนิทรพัย์รวม 276,451                           244,487   
หนี้สนิรวม   249,532                           217,224  
- หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั  233,328                           210,263  

   - หนี้สนิอื่น  16,204                               6,961 
สว่นของผูถ้อืหุน้  26,919                             27,263  
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(รอ้ยละ) 

199% 229% 

เงนิกองทุนทีส่ามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด  26,919                             27,263  
เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย  13,549                             11,929  
หมายเหต ุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของ

เงนิกองทุน รวมทัง้หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัชวีติ ก าหนดให้นาย
ทะเบยีนอาจก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นในการก ากบัดแูลบรษิทัที่มอีตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนต ่ากว่ารอ้ย
ละหนึ่งรอ้ยสีส่บิได ้

- เงนิกองทุน เป็นเงนิกองทุนตามราคาประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ  

- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ  

 
9.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหร ับรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ                      
แสดงความเหน็แล้ว 
รายละเอียดดงัปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa%2Fe36a2947-1aa0-
4b65-be8d- ba8c44da2d1_annual+report+2018+-+th.pdf  
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