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ส่วนที ่2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

 

1. ประวติับริษทั นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ลกัษณะผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีส าคญั ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้เรียกร้อง พิจารณา 
และการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต  
 

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

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
   
  นโยบายของบริษทั 
 บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า “บรษิทั” หรอื “กรุงไทย-แอกซ่า”) มี

นโยบายทีใ่หค้ ามัน่สญัญาเพื่อสรา้งความมัน่ใจและใหค้วามคุม้ครองแก่ลูกคา้เสมอมา 

 

  วตัถปุระสงค์โดยรวม 

  เพื่อสร้างแผนความคุ้มครองชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าที่ต้องการวางแผนทางการเงินของคนในครอบครัวจาก
เหตุการณ์ไม่คาดคดิทีอ่าจเกดิขึน้กับลูกค้าในอนาคต 
 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การตลาด การแข่งขนั และแนวโน้มทางธุรกิจ 
 

ประเทศไทยมีเศรษฐกจิที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา 

ไทยมีอตัราการหดตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) สูงถึงร้อยละ 6.1 เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่ง

เป็นการหดตัวที่ต ่าที่สุดนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 ที่เป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินของเอเชีย และคาดว่าจะเติบโตอยู่

ในช่วงรอ้ยละ 2.5-3.5 ส าหรบัปี พ.ศ. 2564 (ทีม่า: ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ การชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจเนื่องจากวกิฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อผลติภัณฑ์ประกันชีวติ ซึ่งถือเป็นความทา้

ทายของธุรกิจประกันชีวิต นอกจากนี้ภาวะอตัราดอกเบี้ยต ่ายงัคงเป็นความทา้ทายที่คงอยู่ส าหรบัธุรกิจประกันชีวิตอกี

ดว้ย 

           บริษัทประกันชีวิตบางบริษัทได้มีการปรบัเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากที่เน้นผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรพัย์ ไปเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินกองทุนน้อยกว่าในสภาวะอตัราดอกเบี้ยต ่า และเนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 บริษัทต้องมีการ

ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์การขายโดยมุ่งเน้นผลติภณัฑ์ดา้นสุขภาพ ผลติภณัฑ์ดา้นเพื่อความคุม้ครอง และการน าระบบดจิติอล

มาปรบัใช ้และอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้ตัง้แต่เริม่ต้นการขาย การตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑ์ ไปจนถงึการใหบ้รกิารหลงั

การขาย 

            ปัจจุบนักรุงไทย-แอกซ่า ได้ถูกจดัอยู่ในอนัดบัที่  5 โดยนับเบี้ยประกันภัยรบัรายใหม่ของตลาดธุรกิจประกนั

ชีวิต (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563) โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางธนาคารกรุงไทยและตัวแทนประกันชีวิตเป็น

ช่องทางหลกั 

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

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า หนึ่งในบริษัทประกันภัยชัน้น าและผู้ใหบ้ริการอนัดบัแนวหน้าในธุรกิจประกันชีวิต มี

ความมุ่งมัน่ในการยกระดับเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากทางบริษัท  บริษัทได้ลงทุนในระบบดิจิตอล

ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และจะยงัคงด าเนินการต่อไป เพื่อพฒันารูปแบบการขาย และเพื่อสนับสนุนช่องทางการขาย

และสรา้งประสบการณ์ทีด่เียีย่มใหแ้ก่ลูกคา้ 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิจะช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งให้กบัปฏสิมัพนัธ์ทีม่ตี่อลูกคา้และใหส้ทิธพิเิศษด้าน

ผลติภณัฑ์และการบรกิาร 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทเป็นบริษัทประกันชีวิตชัน้น าของไทย  ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่ าง  

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชัน้น าทีม่กีองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรพัย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย -
แอกซ่า ประกนัชวีติ เป็นบรษิทัประกนัชวีติทีม่สีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมคีวามเชีย่วชาญในดา้นการรบัประกัน
ชวีติ โดยมุ่งมัน่ด าเนินธุรกจิเพื่อก้าวเป็นบรษิทัอนัดบัหนึ่งในใจของคนไทย 

 
1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ์ บริการท่ีส าคญัของบริษัท และสดัส่วนร้อยละของเบี้ยประกนัภยั

แยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 
 เนื่องจากความคุม้ครองคอืสิ่งส าคญัส าหรบัลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน บรษิทัจงึมกีารน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

ทีต่อบสนองกบัทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งรายละเอยีดของผลติภณัฑ์ของบรษิทั ไดม้กีารน าเสนอผ่าน
เวบ็ไซต์ของบรษิทั ผ่านลิ้งค์ https://www.krungthai-axa.co.th/th/products หรอื สามารถเลอืกหวัขอ้ “แบบประกนัชวีิต” 
จากเมนูดา้นขวาบนของเวบ็ไซต์ เพื่อเขา้ถงึขอ้มูลผลติภณัฑ์ไดเ้ช่นกนั  

 

  ตารางสดัส่วนรอ้ยละของเบี้ยประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ประจ าปี 2563 

                    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

การประกนัภยัประเภทสามญั (Ordinary) การ
ประกนัภยั
ประเภท
อุตสาห 
กรรม 

การ
ประกนัภยั
อุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกนัภยั
ประเภท
กลุ่ม 

(Group) 

รวม 
ตลอด
ชพี 

สะสม
ทรพัย์ 

เฉพาะ
กาล 

อื่นๆ รวม 

จ านวนเบี้ย
ประกนัภยัรบั
โดยตรง 

26,623 11,741 134 10,442 48,940 - 19 4,145 53,104 

สดัส่วนของเบี้ย
ประกนัภยั 

(รอ้ยละ) 

50% 22% 0% 20% 92% - 0% 8% 100% 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 

 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/products
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษทั และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต    
 

1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธิกีารในการขอรบัการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ         
รายละเอยีดดงัปรากฏบนเว็บไซต์บริษทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information เลอืกเมนู 

ติดต่อเรา  ติดต่อเราโทร 1159  หรือ อีเมล์ customer.care@krungthai-axa.co.th หรือ ผ่านหน้า website โดยเลือก
บรกิาร โทรกลบั หรอื สอบถามขอ้มูลผ่านอเีมล์ โดยเลอืก เมนู แนะน า/ ตชิมบรกิาร 

 
1.5.2 วธิกีารตดิต่อบรษิทั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง กรณีมขีอ้พพิาทหรอืเรื่องรอ้งเรยีน 

รายละเอยีดดงัปรากฏบนเว็บไซต์บรษิทั https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information เลอืกเมนู 
ติดต่อเรา  ติดต่อเราโทร 1159  หรือ อีเมล์ customer.care@krungthai-axa.co.th หรือ ผ่านหน้า website โดยเลือก 
บรกิารโทรกลบั หรอื สอบถามขอ้มูลผ่านอเีมล์ โดยเลอืก เมนู แนะน า/ ตชิมบรกิาร 

 

2. กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักล่าว 

2.1 กรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั 

บริษัทก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise 
Risk Management) ของบริษัท โดยภายใต้กระบวนการหลกัที่ส าคญั มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน และ
ผูส้อบทานอย่างชดัเจน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานประสทิธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการ
สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

อีกทัง้ บริษัทยังมีการจัดท าแบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อจัดส่งให้กับ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทุนกบับรษิทั โดยจากการประเมนิการควบคุมภายในด้วยตนเองของ
บรษิทัในปี 2563 ทีผ่่านมา ระดบัความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

นอกจากนี้  ในปี 2561 ทางกลุ่มแอกซ่าได้ก าหนดให้ทุกบริษัทในกลุ่มแอกซ่าจัดตัง้ ฝ่ายการควบคุม
ภายใน  (Internal Control Department) ขึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมกีารควบคุมภายในที่ด ี โดยบรษิทัยงัไดอ้้างองิกรอบ
แนวทางปฏิบตัิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) โดยฝ่ายการควบคุมภายในนี้ อยู่ภายใต้สายงานบรหิารความเสีย่ง ดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร สายงาน
บรหิารความเสีย่ง 

ส าหรบัรายละเอียดของกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีนัน้ บริษัทได้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั เรื่อง การก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัประกนัชวีติ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information
mailto:customer.care@krungthai-axa.co.th
https://www.krungthai-axa.co.th/th/useful-information
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษทั 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 2.3 โครงสร้างการจดัการของบริษทั 

 

ต าแหน่ง ชื่อ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ นายสมชยั บุญน าศริ ิ

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์

กรรมการอสิระ นางสาววมิล ชาตะมนีา 

กรรมการอสิระ นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายพชิติ จงสฤษดิห์วงั 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกุีล 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายรวนิทร์ บุญญานุสาสน์ 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางประราล ีรตัน์ประสาทพร 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี้ ทง  

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า 

กรรมการบรหิาร  นายโลรองท์ จูเลี่ยน โชว์วี ่

กรรมการบรหิาร  นางสาวบุปผาวด ีโอวรารนิท์ 

กรรมการผู้มีอ านาจ 

นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกุีล หรอืนายรวนิทร์ บุญญานุสาสน์ หรอืนายพชิติ จงสฤษดิห์วงัคนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อร่วมกบั นางสาวบุปผาวด ี โอวรารนิท์ หรอื นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า หรอื นายโลรองท์ จูเลี่ยน โชว์วี ่รวมเป็นสองคน
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 

 

 

Sally O'Hara  

Chief Executive Officer 

Yahya Ahmad         
Chief Risk                   
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Officer 

Laurent Cholvy        
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Officer  
Pakawipa 

Charoentra                                   

Chief Customer                      

Officer 

Bubphawadee 

Owararinth                         

Chief People                 
Officer                                                     
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กฎบตัรคณะกรรมการ 

ขอบเขตอ านาจ 

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

• อนุมตักิฎบตัรคณะกรรมการ 
• แต่งตัง้ประธานกรรมการ 
• จดัตัง้คณะกรรมการย่อย ก าหนดลกัษณะกรรมการในคณะกรรมการย่อย และอนุมตัขิอบเขตส าหรับ

คณะกรรมการย่อย 
• อนุมตักิารมอบอ านาจหน้าทีบ่รหิารเพื่อใหฝ่้ายบรหิารสามารถประกอบกจิการของบรษิทั 
• ตรวจสอบดูแลใหบ้รษิทัเปิดเผยกรอบโครงสรา้งก ากบัดูแลกจิการใหบุ้คคลทัว่ไปทราบ 

การขออนุมติัความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น 

• การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

• การคดัเลอืกและเสนอชื่อกรรมการเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้เลือกให้ด ารงต าแหน่งหรอืเลอืกให้ด ารงต าแหน่งต่อ
อกีวาระ 

• เสนอใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี 
• เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิหน็ชอบต่อเรื่องใด ๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

บญัชีและการเงิน 

• อนุมต้นิโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการบญัช ี
• อนุมตัแิผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ในทุกปี 
• ตรวจสอบผลการประกอบการ รวมทัง้ รบัรายงานทีฝ่่ายบรหิารยื่นเป็นระยะ เกี่ยวกบัผลประกอบการ

ดา้นการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทัตามเป้าหมายผลประกอบการทีต่กลงกนัไว้ 
• อนุมตัริายงานและงบการเงนิระหว่างกาลและประจ าปี 
• อนุมตัเิงนิปันผล 
• อนุมตักิารจดัการเงนิทุนของบรษิทั รวมทัง้การออกหุน้ใหม่ 

• พิจารณารายงานฐานะการเงินตามรอบระยะเวลา รวมทัง้ การบริการสินทรพัย์และภาระหนี้สินและ
แบบจ าลองทางการเงนิอื่น ๆ 

• ทบทวนหลกัการทีฝ่่ายบรหิารใช้อยู่ในเวลานัน้ ๆ เพื่อก าหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิออมส าหรบัลูกค้าและ
อนุมตัอิตัราดอกเบี้ยเงนิออม 

• ดูแลใหบ้รษิทัรกัษาอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีสู่งเพยีงพอและตรวจสอบ
สถานะอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

การจดัการความเสี่ยง 

• ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
• ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
• อนุมตันิโยบายและระเบยีบขัน้ตอนเรื่องการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
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• ตรวจตราการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายบริษัท และ
ประมวลหลกัจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้ง 

• อนุมตัเิอกสารนโยบายบรหิารความเสีย่ง 
• ดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม 

การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและการบริหารผลงาน 

• ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ 
• ตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและบอกเลกิสญัญาว่าจา้งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตามทีเ่หมาะสม 

• ดูแลใหม้กีารวางแผนสบืทอดต าแหน่งอย่างเพยีงพอ 
• ทบทวนผลงานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการย่อย 

การลงทุน 

• ตัง้คณะกรรมการการลงทุน 
• อนุมตัธิุรกรรมส าคญัเกี่ยวกบัการไดม้าและการจ าหน่าย (รวมทัง้ทรพัย์สนิ) 

 

*ส่วนได้เสียอันพึงแจ้งของกรรมการ หมายถึง (1) ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หรือ (2) ผลประโยชน์ในสญัญาที่กรรมการเป็นคู่สญัญา หรือที่กรรมการมีสิทธิได้รบัผลประโยชน์ และซึ่งให้
สทิธเิรยีกเอาหรอืมอบหุน้หรอืหุน้กู้ในบรษิทั หรอืนิตบุิคลลทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผลประโยชน์ในแผนการลงทุน ทีบ่รษิทัหรอืนิติ
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งจดัใหม้ ี

 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง ชื่อ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ นายสมชยั บุญน าศริ ิ

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี้ ทง 

 

วตัถปุระสงค์ 

วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (“BACC”) คือ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการ
ตรวจสอบ เรื่องต่อไปนี้ 

• ความเพียงพอและความมีประสทิธภิาพของกรอบโครงสรา้งระบบควบคุมภายในและการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง 

• กระบวนการรายงานทางการเงินและความถูกต้องของผลประกอบการที่รายงานต่อ
สาธารณะและขอ้มูลทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ 

• ประสทิธผิล ผลงาน และความเป็นอสิระ  ของผูต้รวจสอบบญัชภีายในและผูส้อบบญัช ี
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อ านาจหน้าท่ี 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย ครอบคลุมบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วง 
คณะกรรมการย่อยอาจกระท าการต่อไปนี้ไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ตามดุลพนิิจของตน  

• ร้องขอให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบเรื่องใด ๆ ภายใน
ขอบเขตความรบัผิดชอบของตน เท่าทีต่นเหน็ว่าจ าเป็นหรือเหมาะสม ทัง้นี้ดว้ยทุนทรพัย์
ของบรษิทั 

• ร้องขอข้อมูลใด ๆ ที่ตนต้องการจากบริษัท รวมทัง้เรียกร้องให้ลูกจ้างจัดหาข้อมูลในที่
ประชุมคณะกรรมการย่อย 

 

2.4.2 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ต าแหน่ง ชื่อ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์

กรรมการบรหิาร  นายโลรองท์ จูเลี่ยน โชว์วี ่

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางประราล ีรตัน์ประสาทพร 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางสาวรชัฎา ปิยทสัสกุีล 

 

วตัถปุระสงค์ 

วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (“BRMC”) คอื เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัท
ในการตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ หรือเน้นย ้าและยกระดบัประเด็นความเสี่ยงทีส่ าคญัให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ  บทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลเป็นการลดความรับผิดชอบขอ ง
คณะกรรมการตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกบัการควบคุมก ากับดูแลกจิการของบริษัท
ไม่ว่าประการใดทัง้สิน้  

ขอบเขต 

ขอบเขตของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคอื 
• พจิารณาอนุมตันิโยบายและระเบยีบขัน้ตอนทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่ง เวน้แต่จะระบุ

ไวว้่านโยบายและระเบยีบขัน้ตอนนัน้ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
• ตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานและนโยบายการจดัการความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• พจิารณาขดีจ ากดัและระดบัความเบี่ยงเบนของความเสีย่งทีย่อมรบัไดต้ามทีเ่สนอมา  

(กรอบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได)้ ก่อนยื่นคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิ 
• พิจารณากลุ่มความเสี่ยงและตรวจตราระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับขีดจ ากัดและระดับ

ความเบี่ยงเบนของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
• แนะน าหรอืด าเนินการตามทีเ่หมาะสม เกี่ยวกบัการลดความเสีย่งหลกัทีถู่กระบุไว้ 
• ตรวจสอบและพจิารณาปรบัปรุงรายละเอยีดเกี่ยวกบัความต่อเนื่องทางธุรกจิเป็นระยะ 
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• ตรวจสอบการออกแบบจ าลองภายในและการด าเนินงานเพื่อประเมินประกันภัยและความ
เสีย่งในการด าเนินงาน (ในขณะใชแ้บบจ าลองทุนเศรษฐศาสตร์ภายใน) 

• ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนใหส้อดคล้องกบักฎเกณฑ์ของพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง  

 

ทัง้นี้ ให้ทบทวนอ านาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ตลอดจนค าจ ากัดความและขอบเขตของ
ธุรกรรมใหญ่และธุรกรรมพเิศษไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ 

 

2.4.3 คณะกรรมการการลงทุน 
ต าแหน่ง ชื่อ 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารและประธานกรรมการ นายรวนิทร์ บุญญานุสาสน์ 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์

กรรมการบรหิาร  นายโลรองท์ จูเลี่ยน โชว์วี ่

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

 

วตัถปุระสงค์ 

วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการการลงทุน (“BIC”) คือ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการ
ควบคุมก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบักลยุทธ์การลงทุนและการปฏิบตังิานส าหรบับรษิทั   

คณะกรรมการย่อยชุดนี้จะอนุมัติและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายเกี่ยวกับการน าเงินของผู้ถือ
กรมธรรม์ ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูถ้อืหุน้ไปลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย์ต่าง ๆ 

ขอบเขต 

ขอบเขตของคณะกรรมการลงทุน คอื 
• อนุมตักิลยุทธ์และนโยบายว่าดว้ยการลงทุน  
• อนุมัติอ านาจลงทุน รวมทัง้หลักทรัพย์ที่อนุญาต ให้ลงทุน ประเภทนโยบาย เกณฑ์

มาตรฐานและ ขดีจ ากดัเพื่อควบคุมความเสีย่ง 
• ตรวจสอบผลการลงทุนของผลติภณัฑ์ส าคญั 
• อนุมต้กิลยุทธ์บรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ  
• อนุมตัเิอกสารระบุอ านาจทีม่อบหมายใหฝ่้ายบรหิาร 
• อนุมตัธิุรกรรมขนาดใหญ่ และ/หรอืธุรกรรมพเิศษ 
• ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบขอ้บงัคบัในพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง    

 

ทัง้นี้ ให้ทบทวนอ านาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ตลอดจนค าจ ากัดความและขอบเขตของ
ธุรกรรมใหญ่และธุรกรรมพเิศษไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ 
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ต าแหน่ง ชื่อ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ นายสมชยั บุญน าศริ ิ

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

กรรมการอสิระ ศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร นางเซน ฮงั ซนิดี้ ทง 

 

วตัถปุระสงค์ 

วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คอืเพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัท 
ในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบงานส าหรับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
ประธานประเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเจา้หน้าทีอ่าวุโส เพื่อ  

• ดงึดูด กระตุ้น และ รกัษาตวัผูบ้รหิารระดบัอาวุโสทีม่ผีลงานด ี
• ปรบัเปลี่ยนแนวทางการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคล้องกบัผลประกอบการ 
• จูงใจกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้แสวงหาการเติบโตและความส าเร็จระยะยาว

ภายในกรอบโครงสรา้งระบบควบคุมทีเ่หมาะสม 
• ดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลกจิการขัน้สูงสุดในเรื่องเกี่ยวกบัการสรรหาและ

การก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบส าหรบั 
• กลยุทธ์และนโยบายส าหรบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั 
• ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั 
• แผนรางวลัจูงใจระยะยาวส าหรบัผูบ้รหิารระดบัอาวุโส 
• งบค่าตอบแทนซึ่งสมัพนัธ์กับผลการทบทวนฐานเงนิเดอืนระยะเวลาและเงนิรางวลัจูงใจอื่น  ๆ 
• การระบุตวัผูม้คุีณสมบตัเิป็นกรรมการเกี่ยวกบัตามระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• การใหข้อ้เสนอแนะน าแก่คณะกรรมการ เกี่ยวกบัการคดัเลือก การถอดถอน การแต่งตัง้ 

และการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั 
• เงื่อนไขในการว่าจา้งและเลกิจา้งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• นโยบายก ากับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม เกี่ยวกับการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และผลงาน 

•    ด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการอ้างอิงดงักล่าวนี้ ตามที่มีการร้องขอจาก  
                                คณะกรรมการบริษทั    การกระท าการอื่นซึ่งเกี่ยวกับขอบเขตงานนี้ตามที่คณะกรรมการ  
                                รอ้งขอ 

• ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบขอ้บงัคบัในพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง    

ทัง้นี้ ให้ทบทวนอ านาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ตลอดจนค าจ ากัดความและขอบเขตของ
ธุรกรรมใหญ่และธุรกรรมพเิศษไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ 
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  2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระเป็นไปหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัวธิกีารและขัน้ตอน
การสรรหาของบรษิัทนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูน้ าเสนอรายชื่อกรรมการหรอืกรรมการ
อสิระต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คู่มอืค่าตอบแทนของกลุ่มแอกซ่าจะเป็นไปตามหลกัแนะน าสามประการหลกั ดงันี้ 

• ขอ้ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแข่งขนัและความต่อเนื่องของตลาดของค่าตอบแทน 
• ความเสมอภาคภายใน ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของประสิทธิภาพการท างานรายบุคคลและโดยรวม 

เพื่อที่จะท าให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมและได้สัดส่วนโดยสะท้อนถึงปริมาณและ
ประสทิธภิาพของความส าเรจ็และผลกระทบต่อพนักงานเป็นรายบุคคล และ 

• การบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการปฏิบตัิการของกลุ่มแอกซ่าทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว รวมถึงการด าเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวซึ่งเป็นขัน้ตอนเบื้องตนที่จะบรรลุผล
ตอบในระยะกลางและระยะยาว 

บทบาทของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของแต่ละท้องที่จะถูกก าหนดโดยกฎหมายของท้องทีแ่ละโดย
หลกัจะประกอบไปด้วย (1) การควบคุมการปฏิบตัติามคู่มือค่าตอบแทนของกลุ่มแอกซ่าในระดบัทอ้งทีอ่ย่างสมควรและ
ต่อเนื่อง (รวมถึงการปรับปรุงขัน้ตอนการทบทวนเงินเดือนประจ าปีอย่างต่อเนื่อง) และ (2) ทบทวนการตอบแทน
พนักงานในระดบัผู้บริหารเพื่อที่การจ่ายค่าตอบแทนจะได้สะท้อนถึงความส าเร็จรายบุคคลและประสิทธิภาพโดยรวม 
ขณะเดยีวกนัจะต้องเป็นไปตามความต่อเนื่องของตลาดและความยุตธิรรมดว้ย 

นอกจากขัน้ตอนและกระบวนการที่ครอบคลุม Group senior executives และผูบ้รหิารระดบัอาวุโส กลุ่มบรษิัท
จะต้องมขีัน้ตอนทีเ่หมาะสมและเป็นทางการที่ครอบคลุมพนักงานทัง้หมด โดยขัน้ตอนและกระบวนการเหล่านี้จะต้องถูก
ออกแบบเพื่อทีจ่ะท าใหแ้น่ใจว่าการประเมนิประสทิธภิาพการท างานเป็นรายบุคคลไดถู้กทบทวนอย่างเหมาะสม การจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรม และสอดคล้องกับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับการตรวจสอบ และ
กระบวนการและขัน้ตอนของทอ้งทีน่ัน้สอดคล้องกบัคู่มอืค่าตอบแทนของกลุ่มแอกซ่า 

 

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

  3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

  ธุรกิจประกันชีวิตถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้านัน้เป็น
หนึ่งในภารกจิทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญั การบรหิารความเสีย่งอย่างมีประสทิธิภาพของบรษิทัท าใหก้ารด าเนินธุรกจิของเรา
มคีวามไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขนั อกีทัง้การบรหิารจดัการความเสีย่งทีด่นีัน้จะช่วยเสริมสรา้งชื่อเสยีงและสร้างโอกาสใน
การเตบิโตทางธุรกจิทีม่กี าไรและยัง่ยนื 

  การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัถอืเป็นกุญแจสู่ความส าเรจ็ของกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ตามแผนธุรกจิ เช่น 
• การบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นส่วนส าคญัอย่างยิง่ในการด าเนินธุรกิจ  การบริหารความเสีย่งต้องมีการ

ด าเนินการอย่างจรงิจงั ตัง้แต่ระดบับนลงมาถงึระดบัล่าง 
• บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งแบบเชงิรุกมากกว่าเชงิรบั 
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• การบรหิารความเสีย่งนัน้ถูกรวมเข้าไปในการด าเนินงานประจ าวนัของบรษิทัเพื่อทีจ่ะไดท้ าใหถู้กต้อง
ตัง้แต่เริม่แรก 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลกัการที่บรษิัทใช้ในการวิเคราะห์ เข้าถึง และบริหารความเสี่ยงใน
แนวทางทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธุรกจิ โดยนโยบายการบรหิารความเสีย่งมวีตัถุประสงค์เพื่อ  

• เน้นแนวทางและความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งต่อธุรกจิของบรษิทั 
• ใหเ้กดิความเขา้ใจและการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอในการบรหิารความเสีย่งแบบเชงิรุก 
• ส่งเสรมิและปลูกฝังวฒันธรรมในการตระหนักถงึความเสีย่งใหท้ัว่องค์กรได้ 

ทัง้นี้ การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัจะครอบคลุมกจิกรรมหลกัของธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 
• การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
• กระบวนการก าหนดอตัราเบี้ยประกนั 
• การน าเสนอการขายและการรบัช าระเบี้ย 
• กระบวนการพจิารณารบัประกนั 
• กระบวนการบรหิารการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน 

• การประกนัภยัต่อ 
• การลงทุนในธุรกจิอื่น 
• การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ 
• การจดัจา้งงานจากภายนอก 

 

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ) ก าหนดมาตรฐานสูงสุดของบรรษัทภิบาล และด าเนินการ 
สอบทานหลกัปฏบิตัขิองบรรษทัภบิาลอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นขอ้พงึปฏบิตัทิี่ด ี โดยคณะกรรมการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบใน
การด าเนินการใหม้ัน่ใจไดว้่ามีการน านโยบายการบรหิารความเสี่ยงทีเ่หมาะสมมาปฏิบตัิในองค์กร และมกีารตดิตามผล
การด าเนินงานของผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง 

บรษิทั มแีนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้และมผีลกระทบต่อบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัมโีครงสรา้งองค์กรทีส่นับสนุนการบรหิารความเสีย่งทีช่ดัเจน ดงันี้ 

1.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Local Management Risk Committee - LMRC) 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Board Risk Management Committee - 
BRMC) ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท โดย LMRC ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดบัสูงของบริษทั ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง มีบทบาทหน้าที่ในการท าให้
มัน่ใจว่า กรอบการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของบรษิัท ที่ได้รบั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

1.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและก ากับ (Local Management Audit and Compliance 
Committee - LMACC) รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและก ากับนี้ มี
บทบาทหน้าทีใ่นการท าใหม้ัน่ใจว่า บรษิทั มกีระบวนการในการตรวจสอบทีค่รอบคลุมความ
เสีย่งทุกประเภท 
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1.3 งานบริหารความเสี่ยงส าหรับการด าเนินการในแต่ละวัน จะถูกมอบหมายผ่านประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไปยังผู้บริหารที่มีอ านาจตามเอกสารที่ระบุขอบเขตอ านาจที่ได้มีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงความรบัผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารความ
เสี่ยงในหน่วยงานที่ตนดูแล โดยที่ผู้บริหารจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มงานกลางที่
สนับสนุนในดา้นการบรหิารความเสีย่งต่างๆ เช่น ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัดูแล ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่
สอดส่องดูแลการบรหิารความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าทีท่ีต่นดูแล 

1.4 คณะกรรมการบริหารอาวุโสของบริษัท (EXCOM) ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดูแลแต่ละสาย
งานของบริษัท จะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยที่คณะกรรมการบริหาร
อาวุโสมีหน้าที่รบัผิดชอบในการส่งเสริมวฒันธรรมการด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพสูง ซึ่งมี
การผนวกเรื่องการบรหิารความเสี่ยงเขา้ในกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละวนั รวมถึงการ
สนับสนุนและใหร้างวลั  

1.5 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่ง (Chief Risk Officer - CRO) ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้า
ของสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบรหิารอาวุโส รายงานต่อ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่งมีความรบัผิดชอบในการ
ปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม และเพื่อพฒันากรอบการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยง จะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจาก ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่งของกลุ่มแอกซ่า 

1.6 บริษัทมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 2 หน่วยงานประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงินและการประกันชีวิต และ 2) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ
และการควบคุมภายใน โดยทัง้สองหน่วยงานอยู่ภายใต้สายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี
หน้าที่ร ับผิดชอบครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงทุกๆ ด้านของบริษัท รวมถึงการ
ก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เพื่อใชใ้นการวดั ตดิตามดูแล และ
บรหิารจดัการความเสีย่งภายในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นความเสีย่งและสมาชิก
ในสายงานบรหิารความเสีย่งต้องเป็นอสิระจากการบรหิารงานด้านการปฏบิตัิการของบริษัท 
และสามารถเข้าถึงพนักงาน ระบบงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีโ่ดยไม่มขีอ้จ ากดั  

2. บรษิทัมกีารจดัท าแผนกลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี โดยทีม่กีารพจิารณาความเสี่ยงทีส่อดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ รวมทัง้มีการก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยความเสี่ยงหลักที่ส าคัญของ 
บรษิทั แสดงในหวัขอ้ที ่4 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ของนโยบายการบรหิารความเสีย่งฉบบันี้  

3. บรษิทัมกีารก าหนดและปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย การระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง และการก าหนดแผนจดัการความเสี่ยง เป็นประจ าทุกปี โดยผลจากการ  
บริหารความเสี่ยงและความคืบหน้าจากการด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงได้รับการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกไตรมาส  

4. กรอบการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงให้
เป็นปัจจุบนั เป็นประจ าทุกปี 
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3.2 การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management: ALM) 

นโยบายการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน (ALM) มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทจะบริหารจดัการ
กระแสเงนิสดระหว่างสนิทรพัย์และหนี้สนิไดอ้ย่างเหมาะสม 

แนวทางปฏบิตัขิองการบรหิารสินทรพัย์และหนี้สิน (ALM)  มกีารก าหนดหลกัการส าคญั ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ก ากบัดูแลและแนวทางปฏบิตัขิองการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สิน  โดยมหีวัหน้าฝ่ายการลงทุนและการบรหิารสนิทรพัย์
และหนี้สิน (Chief Investment and ALM Officer) ดูแลการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ให้เป็นไปตามขอบเขตแนว
ทางการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ 

กระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)  มุ่งหมายที่จะให้การจัดสรรสินทรัพย์ (Strategic Asset 
Allocation หรอื SAA) พจิารณาจากความเหมาะสม และมุมมองในระยะยาว โดยอยู่บนสมมตฐิานในระยะยาวทีเ่กี่ยวกับ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของสินทรพัย์ โดยอาศยัความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ระหว่างสินทรพัย์
และหนี้สนิ 

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

ในแต่ละทางเลอืกของการจดัสรรสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ (SAA) ทีเ่ป็นไปได ้จะขึน้อยู่กบัการผสมผสานสนิทรพัย์
ต่างๆ ร่วมกนั โดยใหม้กีารก าหนดขอบเขตของอายุเฉลี่ยระหว่างสนิทรพัย์และหนี้สนิ (duration gap) ทีร่บัได ้และกรอบ
การเคลื่อนไหวของน ้าหนักการจดัสรรสินทรพัย์ต่างๆ (SAA range) และจะค านึงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสนิทรพัย์และ
หนี้สนิ 

การศึกษาการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน (ALM) จะมีด าเนินการอย่างเป็นระบบ และการจดัสรรสินทรัพย์
เชิงกลยุทธ์ (SAA) จะถูกทบทวนเป็นประจ าเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ การทบทวนควรถูกพิจารณาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตลาดหรอืมกีารปรบัเปลี่ยนผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ 

การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM)  เป็นความรบัผดิชอบภายใต้มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และการตดิตามของ
กลุ่มแอกซ่า  กลุ่มแอกซ่าสนับสนุนการพัฒนาความช านาญของการบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน (ALM)  ของแต่ละ
ประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน  ด้วยการให้การ
สนับสนุนและร่วมมือกับทีมการบริหารสินทรพัย์และหนี้สินของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะทีมการบริหารสินทรพัย์และ
หนี้สนิของภูมภิาคเอเชยี (Asian Market Office) และทมีช านาญการ (Center of Expertise)  

กระบวนการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (ALM): การบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการ 
โดยเริม่ต้นดว้ยการก าหนดสมมตฐิาน การจดัสรรสนิทรพัย์และหนี้สนิตามแบบจ าลอง การสรา้งเสน้โคง้กลุ่มหลกัทรพัย์ที่
มีประสิทธิภาพ (efficient frontier) ภายใต้ผลลพัธ์ต่างๆและประเมินผลกระทบที่แตกต่างกันของการจดัสรรสินทรัพย์
ต่างๆ (SAA) ทีเ่ลอืก 

 
4. ความเสี่ยงจากการรบัประกนัภยัท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภยั และการกระจุกตวัของภยั  

  ในฐานะบริษัทประกันชีวิต บริษัทมีความเสี่ยงด้านประกันภัยในหลายๆ ด้านซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงนิของบรษิทั โดยความเสีย่งดา้นประกนัภยัหลกัๆ ของบรษิทัจะเกี่ยวขอ้งกบั อตัรามรณะ อตัราการเจบ็ป่วย ความ
อายุยนื การขาดอายุกรมธรรม์ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ความเสีย่งด้านประกนัภยัยงัรวมความเสีย่งจากการ
ก าหนดอตัราเบี้ยไม่เหมาะสม หรอืความเสี่ยงเนื่องมาจากการขายทีไ่ม่เหมาะสม และความเสีย่งจากการรบัประกันที่ไม่
เพยีงพออกีดว้ย 
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  การบรหิารด้านประกันภัยต่ออย่างมีประสทิธิภาพจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอตัรามรณะ และอตัราการ
เจ็บป่วยและสามารถช่วยปกป้องฐานะเงินกองทุนของบริษัทได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น โดยกลยุทธ์ในการ
ประกันภัยต่อของบริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มกีารรบัความเสีย่งจากการรบัประกันไว้เองในระดบัที่เหมาะสมและมีประ
สิทธภาพที่สุด มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การด าเนินการด้านการประกันภัยต่อเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีต้นทุนอยู่ในระด้บที่
เหมาะสม สามารถใหค้วามคุ้มครองกรณีทีเ่กิดสนิไหมทดแทนในจ านวนที่สูง สามารถใช้ประโยชน์จากความรูแ้ละความ
เชีย่วชาญของบริษทัประกันภยัต่อ และสามารถใช้การประภัยภัยต่อเพื่อบรหิารฐานะเงนิกองทุนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
เพื่อเพิ่มอตัราผลตอบแทนของเงินกองทุนหากต้นทุนในการบริหารจดัการด้านประกันภัยต่อต ่ากว่าผลประโยชน์ด้าน
เงนิกองทุนทีไ่ดร้บั 

  บรษิทัมกีารเสนอผลติภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น whole-life, saving, protection, credit life และ accident 
and health รวมถึง unit linked ต่อลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้กรอบการด ารง
เงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่งของส านักงาน คปภ. (RBC) และนโยบายของกลุ่มแอกซ่า (AXA Group) บรษิทัไดม้กีาร
พิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวในหลายๆ ด้าน โดยมีการพิจารณา การกระจายตัวของการรบัประกันตามพืน้ที่ 
(Geographic) ตามลกัษณะธุรกจิ (Line of business) บรษิทัรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) และประเภทของการลงทุนให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ซึ่งมีการวิเคราะห์ ติดตามความเ สี่ยงโดยทางฝ่าย
คณิตศาสตร์ประกนัภยั, ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

5.  มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั  

วธิกีารค านวณความรบัผิดตามกรมธรรม์ เป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดโดยส านักงาน คปภ. โดยเงนิส ารองประกันชีวิต
ส าหรบัผลติภณัฑ์ระยะยาวถูกค านวณโดยใช้วธิสี ารองประกนัภัยแบบเบี้ยประกนัภยัรวม ซึ่งค านึงถงึขอ้มูลกระแสเงินสด
รบัและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตโดยใช้สมมุติฐานค่าประมาณการที่ดีที่สุด กระแสเงินสดเหล่านี้จะถูกคิดลดโดยใช้
อตัราการคดิลดทีก่ าหนดตามหลกัของส านักงาน คปภ.  

ส าหรบัผลิตภัณฑ์ประกันภัยระยะสัน้ ได้แก่ การประกันภัยกลุ่มแบบชัว่ระยะเวลา 1 ปี การประกันภัยอุบตัิเหตุ
ส่วนบุคคล สญัญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ และสญัญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การค านวณมูลค่าส ารองประกันภัย
ประกอบดว้ยส ารองค่าสินไหมทดแทน (claim reserves) และ ส ารองเบี้ยประกันภัย (premium reserves)  โดยทีส่ ารอง
เบี้ยประกันภัยเท่ากับสัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned premium reserve) แต่จะมีการตัง้เงิน
ส ารองเพิม่จากความเสีย่งภยัทีย่งัไม่สิน้สุด (Unexpired risk reserve) ในกรณีทีส่ ารองส าหรบัความเสีย่งภยัทีย่งัไม่สิ้นสุด 
(Unexpired risk reserve) มค่ีามากกว่าค่าเงนิส ารองเบี้ยประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได ้ (Unearned premium reserve)  

สมมติฐานหลกัที่มีผลต่อค่าประมาณที่ดีที่สุดของหนี้สินนัน้ มีความสมัพนัธ์กับสมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย อตั รา
มรณะ/อตัราการเจบ็ป่วย และอตัราการขาดผลบงัคบัของกรมธรรม์ ส าหรบัสมมตฐิานดา้นอตัราการคดิลด บรษิทัใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนตามทีส่ านักงาน คปภ. ก าหนด คอืใชค่้าทีม่ากกว่าระหว่างอตัราคิดลดทีป่ราศจากความเสีย่งในรอบไตรมาส
ที่ผ่านมา กับค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของอัตราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยงในรอบ 8 ไตรมาสล่าสุด ส าหรบัเงินปันผล
ประเภทไม่รบัรองการจ่าย (Non-guaranteed dividends) นัน้จะใช้อตัราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยงบวกส่วนเพิม่ เพื่อ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกรณีทีบ่รษิทัสามารถไดร้บัผลตอบแทนทีสู่งกว่าส าหรบัเงนิปันผลประเภทไม่รบัรองการจ่าย 

โดยหลกัการแล้ว สมมตฐิานต่าง ๆ ของบรษิทัจะถูกก าหนดขึน้ตามประสบการณ์จรงิของบรษิทัและข้อมูลที่ใช้ใน
การก าหนดสมมติฐานได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องกับงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งข้อมูล
ประสบการณ์ภายในยงัไม่สามารถหาได้ ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลของธุรกิจประกันชวีิตแทนโดยน ามาปรบัใช้ให้เหมาะสม
เพื่อสะทอ้นถงึลกัษณะของผลติภณัฑ์  
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หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

               หน่วย : ล้านบาท     
 

หมายเหตุ    -    ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ประเมินต ามมาตรฐานการบัญชีมี
วตัถุประสงค์หลกั เพื่อใหน้ักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงนิเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สิน
จากสญัญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรบัตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดงักล่าวจะต้อง
ผ่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชอีนุญาตแล้ว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสญัญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวิต เพื่อวตัถุประสงค์หลักในการก ากับความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและ
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่
ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีไ่ด้รบัใบอนุญาตจากนายทะเบยีน
ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้อง
สอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์
ของอุตสาหกรรมและปรบัให้เหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรบัประกันภัยของบริษัทนัน้ 
นอกจากนี้ มูลค่าส ารองประกันภยัดงักล่าวจะต้องรวมถงึค่าเผื่อความผนัผวน (Provision of Adverse 
Deviation : PAD) ซึ่งใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงาน คปภ. ก าหนด  

ข้อสงัเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวามแตกต่างระหว่าง
ราคาบญัชแีละราคาประเมนิของ อย่างมนีัยส าคญั อนัเนื่องมากจากวตัถุประสงค์และวธิีการทีแ่ตกต่างกันในการประเมิน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี้ผู้ที่จะน าขอ้มูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัทัง้สองใหถ้ี่ถ้วนก่อนตดัสนิใจ 

 

6. การลงทุนของบริษทั 

นโยบายการลงทุนของบริษัทได้ถูกออกแบบไว้ส าหรบัการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับผลติภัณฑ์ของ
บรษิทั และมกีารทบทวนประจ าปีเพื่อเป็นการปรบัปรุงการบรหิารสินทรพัย์-หนี้สิน ใหท้นัสมยั เพื่อใหส้อดคล้องกับแผน
ธุรกิจล่าสุดของบริษัท และการพฒันาอื่น ๆ ในระหว่างปี  วตัถุประสงค์ขัน้พื้นฐานของนโยบายการลงทุนคือการวาง
กรอบการท างานเพื่อช่วย บรษิทัในการบรหิารจดัการการลงทุนของกองทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั             
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

 256,693   286,509  243,227 268,180 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั               
ระยะสัน้ (short-term technical reserves) 

 3,353   3,339  2,870 2,862 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้งจ่าย  
 (Unpaid policy benefits) 

 8,080   8,080  8,073 8,073 

หนี้สนิอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั  
 (Due to insured) 

 1,212   1,212  1,452 1,452 
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นโยบายการลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพของรายได้จากการลงทุนและลดความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นความเสีย่งทีส่ าคญัของธุรกจิประกันชวีติ โดยการบริหารให้กระแสเงินสดด้านสินทรพัย์และด้านหนี้สินมี
ความสอดคล้องกัน (managing duration gap) และสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการคืน
หนี้สิน อาทิ ระยะเวลาการจ่ายคืนหนี้สิน (Liability duration) ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวควรได้รับการปรบัปรุงให้เป็น
ปัจจุบนัตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัสมมตฐิานต่างๆ รวมถงึการเคลื่อนไหวของตลาดเงนิตลาดทุน ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การก าหนดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ( risk appetite limits) และความเสี่ยงในการ
ท างานของบรษิทั (functional risk limits) เป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพจิารณาขอบเขตในการลงทุน (Scope) ความถี่ใน
การทบทวน (Frequency of Review) และ การบรหิารจดัการ (Governance) 

• ขอบเขตในการลงทุน (Scope) 

นโยบายการลงทุนนี้ ก าหนดกฎเกณฑ์การลงทุนในสินทรพัย์ทางการเงนิในตลาดเงินและตลาดทุนของบรษิทั 
กิจกรรมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (เช่น สินทรพัย์ทางการบริหาร – Administrative 
Asset) อยู่นอกเหนือขอบเขตของนโยบายการลงทุนนี้ การแบ่งแยกการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรพัย์
ทางการบรหิาร ออกจากกนัเป็นการด ีเนื่องจากสนิทรพัย์ทัง้สองประเภทต้องการทกัษะทางการบรหิารทีแ่ตกต่างกนั 

การลงทุนในสินทรพัย์ทางการเงนิ (ในตลาดเงนิตลาดทุน) คอื การลงทุนในหุน้สามญั หุน้กู้ พนัธบตัร ตราสาร
การเงนิ และตราสารอนุพนัธ์ของหลกัทรพัย์เหล่านัน้ ส าหรบัการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันภยั ทีด่นิ อาคาร การลงทุน
ในสนิทรพัย์ทีไ่ม่มสีภาพคล่อง หรอืการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งมผีลมาจากการตดัสนิใจตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ จะนับเป็นสนิทรพัย์
ทางการบรหิาร 

• ความถี่ในการทบทวน (Frequency of Review) 

นโยบายการลงทุนต้องได้รบัการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
จะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารการลงทุนทอ้งถิน่ (LMIC) และคณะกรรมการการลงทุนของบรษิทั (BIC) 

• การบริหารจดัการ (Governance) 

การลงทุนของบริษัทจะถูกควบคุมดูแลโดยนโยบายการลงทุนนี้ หากมิได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท
จะต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง (อาท ิประกาศ คปภ.) อย่างเคร่งครดั 

 

คณะกรรมการการลงทุนและกฎเกณฑ์การลงทุน (Investment Committees and Regulatory Environment) 

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

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน (LMIC) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท (Local CFO) เป็นประธาน 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Chief Investment and ALM Officer) จะท าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะท างานดงักล่าว ซึ่งจะจดัใหม้กีารประชุม LMIC เป็นรายเดอืนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการปฏบิตัติามกฎระเบียบ
ต่างๆ และนโยบายการลงทุนเป็นไปอย่างเคร่งครดั ในขณะเดียวกันก็รกัษาความปลอดภัยให้กับการลงทุน ทัง้สภาพ
คล่องและผลตอบแทนที่เพียงพอแก่ผู้ถือกรมธรรม์และผู้ถือหุ้น โดยมี Asian Market Chief Investment Officer เป็น
ตวัแทนของกลุ่มแอกซ่า ในการประชุม LMIC 
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• กฎเกณฑ์การลงทุน (Regulatory Environment) 

การลงทุนทัง้หมดต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และจะมีการบริหารจดัการให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้รับการ
ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

• การประเมินมูลค่าสินทรพัย ์(Asset valuation) 

ปัจจุบนัรายการบญัชีส าหรบัพอร์ตการลงทุนของบริษัท มีการบนัทึกบญัชีแบบสินทรพัย์โดยส่วนใหญ่มีการ
บนัทึกบญัชีแบบวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นตราสารอนุพนัธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในก าไรขาดทุน (ดูตราสารอนุพนัธ์) บริษัทใช้มูลค่าตลาด
ยุตธิรรม (fair market value) และเกณฑ์มาตรฐาน (benchmarks) ส าหรบัการประเมนิผลการลงทุน วธินีี้เหมาะสมในการ
ใช้วดัมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้จดัการพอร์ตการลงทุน โดยกฎเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าตลาดยุติธรรม ( fair market 
value) มคีวามสอดคล้องกบัแนวทางของการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง (RBC) ทีค่ปภ. ไดก้ าหนดไว ้

• สกลุเงินหลกั (Base currency) 

พอร์ตการลงทุนจะมกีารประเมนิมูลค่า ณ วนัทีป่ระเมนิ เป็นสกุลเงนิหลกัสกุลเงนิบาท ตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบาย
การลงทุนและเอกสารการลงทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

• ตราสารหน้ี (Debt Securities) 

ราคาตลาดที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จะใช้ส าหรบัพนัธบตัรและหุ้นกู้ที่มีการจด
ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

• ตราสารทุน (Equity securities) 

ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์จดทะเบียน กองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยจ์ดทะเบยีน และกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ทีซ่ื้อขายอยู่ในตลาดที่ใช้
งานอยู่ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีใ่นงบดุล 

• ตราสารอนุพันธ์และการลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Derivatives and unlisted or over-the-
counter investments) 

ตราสารอนุพนัธ์และการลงทุนนอกตลาดหลกัทรพัย์ จะวดัมูลค่าด้วยราคาตลาดยุติธรรม ( fair market value) 
หรอืใชเ้ทคนิคทีเ่หมาะสมตามที ่คปภ. ระบุไว ้
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สินทรพัยล์งทุนมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรพัยล์งทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิและบตัรเงนิฝากสถาบนั
การเงนิ 

 
 5,540  

 
 5,503  

 
5,981 

 
5,900 

ตราสารหนี้ (พนัธบตัร,หุน้กู้, ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ, ตัว๋
แลกเงนิ, หุน้กู้แปลงสภาพ และสลากออมทรพัย์) 

 
 284,757  

 
 284,757  

 
268,620 

 
268,620 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
ร่วม) 

 
 4,775  

 
 4,775  

 
9,168 

 
9,168 

หน่วยลงทุน  13,549   13,549  17,426 17,426 
เงนิใหกู้้ยมืโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกัน  13,974   17,263  12,693 15,290 
เงนิใหกู้้ยมื และเงนิใหเ้ช่าซื้อรถ และใหเ้ช่าทรพัย์สนิ
แบบลสิซิง่ - - - - 

ใบส าคญัแสดงสทิธกิารซื้อหุน้ หุน้กู้ หน่วยลงทุน - - - - 
ตราสารอนุพนัธ์  3,125   3,125  4,403 4,403 
เงนิลงทุนอื่น - - - - 
รวมสินทรพัยล์งทุน 325,720 328,972 318,291 320,807 

หมายเหตุ  - ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัย์และหนี้สนิ ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ
วตัถุประสงค์หลกัในการก ากับความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผูเ้อาประกันภยั 

 

7. ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะห์และอตัราส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดสินทรพัย์ลงทุนรวมอยู่ที่ 305,086 ล้านบาท และบริษัทฯยงัคงเน้นการ
ลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ โดยมอีตัราส่วนการลงทุนในพนัธบตัรและตราสารหนี้รอ้ยละ 95  หุน้ทุนรอ้ยละ 2 
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์รวมถึงการลงทุนด้านอื่นๆ อกีรอ้ยละ 3 โดยมอีตัราส่วนผลตอบแทนจากการ
ลงทุนรวมรอ้ยละ 3.02 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รอ้ยละ 0.5 และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 3 

ผลการด าเนินงานของบริษทัและอตัราส่วนท่ีเก่ียวข้องมีรายละเอียด ดงัน้ี  

               หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2563 2562 

เบี้ยประกนัภยัรบัรวม 53,104 58,105 
เบี้ยประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได ้(สุทธ)ิ 52,789 57,785 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 10,079 9,749 
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพิม่ (ลด) จากปีก่อน 13,481 20,305 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัและค่าสนิไหมทดแทนสุทธิ 37,612 33,691 
ก าไรสุทธ ิ 1,718 1,881 
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หน่วย : รอ้ยละ 

รายการอตัราส่วน 2563 2562 
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีแรก : เบี้ยประกนัภยัสุทธิ 62% 65% 
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีต่อ  : เบี้ยประกนัภยัสุทธิ 10% 8% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on equity ratio) 3% 5% 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์  
(Return on assets ratio) 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมทัง้หมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบ Unit Linked และ Universal life 

 
 

0.5% 
 

0.5% 

 
 

0.6% 
 

0.7% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio)  
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทัง้หมด  
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจาก

กรมธรรม์ประกนัชวีติแบบ Unit Linked และ Universal life 

 
 

3.02% 
3.12% 

 
 

  3.37% 
3.42% 

อตัราส่วนสนิทรพัย์ลงทุนต่อเงนิส ารองประกนัภยั (ราคาประเมนิ) 113% 117% 

หมายเหตุ - ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรพัย์และหนี้สนิทีป่ระเมนิตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรพัย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต     
เพื่อวตัถุประสงค์หลกัในการก ากับความมัน่คงทางการเงนิของบริษทัประกันภัยและเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผูเ้อาประกันภยั 

 - กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชวีิตทีใ่หท้ัง้ความคุ้มครองชวีิตและการ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กบัมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้นี้สนิทรพัย์ในกองทุนเป็นของผู้เอา
ประกนัมไิดเ้ป็นของบรษิทั 

 - กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการ
ลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต ่ ากว่า          
ผลตอบแทนขัน้ต ่าทีไ่ดร้บัรองไว้ 

 
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

วตัถปุระสงค์และแนวทางในการบริหารเงินกองทุน 

บริษัทมีการบริหารจดัการฐานะเงินกองทุนตามกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเสีย่งของส านักงาน 
คปภ. (RBC) นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารบรหิารและตดิตามฐานะเงนิกองทุนตามกรอบความเสีย่งทีย่อมรบัได ้หรอื Risk 
Appetite Framework (RAF) ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบริษทัโดยมีการก าหนดขดีจ ากัดความเสีย่งไว้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งตามกรอบดงักล่าว บริษัทได้มีการพิจารณาผลการทดสอบภาวะวิกฤตจากปัจจยัเสี่ยงหลกัต่างๆ เพื่อให้
มัน่ใจว่าฐานะเงนิกองทุนของบรษิทัอยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกร่งสามารถรองรบัสถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้เหล่านี้ได ้  

แผนรองรบัด้านเงินกองทุน 

ขดีจ ากดัความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้มาภายใต้กรอบความเสี่ยงทีย่อมรบัได้นัน้จะต้องได้รบัการพิจารณาและอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบริษัท   ซึ่งขดีจ ากัดความเสี่ยงเหล่านี้จะถูกน าไปใช้เพื่อเป็นสญัญาณเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า  
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เพื่อให้บริษัทสามารถก าหนดแผนและแนวทางในการจดัการความเสี่ยงได้อย่างทนัท่วงท ีโดยจะต้อ งรายงานแผนและ
ความคบืหน้าในการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งต่อ LMRC, BRMC และ Group Risk Management อย่างสม ่าเสมอ 

รายการเงินกองทุน (ราคาประเมิน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 

2563 2562 
สนิทรพัย์รวม 345,484 336,812 
หนี้สนิรวม   318,068 299,975 
- หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั  299,140 280,566 

   - หนี้สนิอื่น  18,928 19,408 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  27,417 36,837 
อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของ
เจา้ของต่อเงนิกองทุนทีต่้องด ารงตามกฎหมาย 
(รอ้ยละ) 

286% 300% 

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนทีต่้อง
ด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

286% 300% 

อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุน (รอ้ยละ) 286% 300% 
เงนิกองทุนทีส่ามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด  27,417 36,837 
เงนิกองทุนทีต่้องด ารงตามกฎหมาย  9,597 12,271 

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทัง้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 
ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัททีม่ีอตัราส่วนความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนต ่ากว่าอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนที่ใชใ้นการก ากบั (supervisory CAR) ทีก่ าหนดไว้ใน
ประกาศฯได ้

- รายการขา้งต้นค านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย
ว่าด้วยการประเมินราคาทรพัย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต และประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทัง้หลกัเกณฑ์ 
วธิกีารและเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัชวีติ 

 
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ                      
แสดงความเห็นแล้ว 

รายละเอยีดดงัปรากฏตามงบการเงนิประจ าปี 2563     
https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa/cc08579d-41a4-44d9-ae16-
f9cb9fa4dc26_FS+KTAXA+YE2563_Signed%28Revised+Note12%29.pdf 
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