บริษทั แปซิฟิ ค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน)
แบบ ปผว. 1 รายปี
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจําปี 2562

แบบ ปผว. ? รายปี

เรื. อง ให้ เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ประกันวินาศภัย
บริ ษทั แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมู ลที$เปิ ดเผย ด้วยความ
ระมัดระวัง และบริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ ง ครบถ้ว น ไม่เ ป็ น เท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื$น
สําคัญ ผิด หรื อไม่ขาดข้อ มูลที$ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล ที$ได้
เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั

นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร

นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
ตําแหน่ง กรรมการ
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที$ 20 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลประจําปี ;<=2
แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคําสั งนายทะเบียนที /!"#$)
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ประวัตบิ ริษัท
บริษทั แปซิฟิ ค ครอส อินเตอร์ เนชั.นแนล จํากัด
เป็ นผูเ้ ชี$ยวชาญด้านการประกันสุ ขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง 45 ปี และยังเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ประกันสุ ขภาพที$มีชื$อเสี ยงมากมายทัBงในอดีตและปั จจุบนั (บลู ครอส ประกันภัย อินคอร์
ปอเรชัน$ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ; บลู ครอส ในประเทศไทยและฮ่องกง) บริ ษทั แปซิฟิค ครอส
ประกันสุ ขภาพ จํา กัด (มหาชน) เป็ นส่วนหนึ$ งของ กลุ่มแปซิฟิค ครอส ซึ$งเป็ น ผูเ้ ชี$ยวชาญด้าน
การประกันสุ ขภาพและการเดินทางในอัน ดับ ต้น ๆ ของเอเชี ย ซึ$ งในปี พ.ศ. 2523 ทางบริ ษทั ฯ
ได้รับอนุญาตเป็ นครัBงแรก ถือเป็ นการมีส่วนร่วมครัBงแรกของเราในตลาดประกันสุ ขภาพของไทย
เราได้จัดตัBง บริ ษทั บลู ครอส ประเทศไทย และบริ ษทั นีB ก็ได้ถูกซืB อ ไปโดยบู พาในปี พ.ศ. 2539
จากนัBนในปี พ.ศ. 2544 บริ ษทั ฯ ก็ได้กลับ เข้ามาในประเทศไทยอีกครัBงในนาม บริ ษทั เมด-ชัวร์
เซอร์วิสเซส จํา กัด โดยเข้าร่ วมเป็ นหุน้ ส่วนกับ บริ ษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีหน้าที$
บริ หารงาน และนโยบายการประกัน สุ ขภาพและการประกัน ภัยเดิน ทาง หลังจากตัBงแต่ปี พ.ศ.
2548 -2557 บริ ษัท ฯ เข้า ร่ วมเป็ นหุ ้น ส่ วนกับ บริ ษทั แอลเอ็ม จี ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน)
บริ หารงานและนโยบายการประกันสุ ขภาพ ภายใต้ชื$อโครงการ แอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮ้ลท์แคร์
ในช่วงหลายปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับ การสนับ สนุ นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และ
ส่งเสริ ม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริ ษทั ฯ ได้เข้าซืBอหุน้ กิจการบริ ษทั ประกันสุ ขภาพ
ที$จดทะเบียนชื$อว่า “บริ ษทั บริ รักษ์ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน)” และปรับ โครงสร้ างเพิ$มทุ น จด
ทะเบียน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้เปลี$ยนชื$อใหม่โดยเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการว่า “บริ ษทั แป
ซิฟิคครอส ประกัน สุ ขภาพ จํา กัด (มหาชน)” อย่างเป็ นทางการในเดือนกัน ยายน พศ. 2557 ผล
การดํา เนิ นงานเติบ โตต่อเนื$ อ ง อย่างรวดเร็ วและมัน$ คง ณ สิBนสุ ดปี พ.ศ 2561 บริ ษทั ฯ มีทุน จด
ทะเบียน 500 ล้านบาท
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วิสัยทัศน์
เป็ นที$ปรึ กษาให้กบั ลู กค้าในการให้แนวทางและคําแนะนําเกี$ยวกับ ประกัน สุ ขภาพ ประกัน
อุ บัติเ หตุส่วนบุ คคล และ ประกัน การเดิ น ทางซึ$ ง สามารถเข้า ถึ ง ได้ง่า ย สะดวกสบาย และมี
รายละเอียดกรมธรรม์ที$เข้าใจง่าย ให้อาํ นาจแก่ลูกค้าในการตัดสินใจ ลูกค้าสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ
ได้หลากหลายช่องทางตามความต้องการ

พันธกิจ
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกช่วงอายุ โดยให้ขอ้ มูลที$ครบครันประกอบการตัดสินใจ ในการซืBอ
ประกันภัย และ สร้างความสัมพันธ์ที$มนั$ คงกับ ตัวแทนและผูถ้ ือกรมธรรม์ในทุกช่องทางการจัด
จําหน่าย
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จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct)
 มาตรฐานการประกอบธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจทุกขัBนตอนด้วยความซื$อสัตย์สุจริ ต
และตรงไปตรงมา อี กทัBง เคารพต่อ สิ ท ธิ ม นุ ษยชนและผลประโยชน์อัน พึ งได้รับ ของ
พนักงานของเรา เราจะเคารพต่อผลประโยชน์อัน พึงได้รับ ของผูท้ ี$ เราติดต่อธุ รกิ จ ด้ว ย
เช่นเดียวกัน
 ความรับผิดชอบต่อ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน$ ในการเป็ นตัวแทนที$ดีของผูถ้ ือหุน้ โดย
คํานึ งถึงการสร้างมูลค่าให้กบั ธุรกิจอย่างมัน$ คง ต่อเนื$ องและยัง$ ยืนผ่านการบริ หารงานที$มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรงไปตรงมา
 ผูร้ ่ วมธุรกิจ บริ ษทั ฯ มุง่ มัน$ ที$จะสร้างสัมพันธภาพที$นาํ มาซึ$งผลประโยชน์ร่วมกับ ลูกค้า คู่
ค้าอื$นๆ บริ ษทั ฯคาดหวังว่าในการทํา ธุรกิจร่ วมกัน ผูร้ ่ วมธุรกิจจะยึดมัน$ ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจอย่างสมํ$าเสมอเช่นเดียวกัน
 ความรับ ผิดชอบต่อ พนักงาน พนักงานถื อเป็ น ทรั พ ยากรที$ มีค่าสู งสุ ดและปั จจัยสําคัญสู่
ความ สําเร็จขององค์กร บริ ษทั ฯจึงมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อ มของ
การทํางานให้มี ความปลอดภัยต่อ ชี วิตและทรัพ ย์สิ นของพนักงานอยู่เ สมอและยึ ด มั$น
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครัด
 ความรับ ผิดชอบต่อ ลูกค้า บริ ษทั ฯ เล็งเห็น ถึงความไว้วางใจที$ ลูกค้ามีใ ห้แ ละตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้บริ การกับ บริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ ดังนัBน จึงมุ่งมัน$ ที$ จะผลิตสิ นค้าและบริ การที$ดี มี
คุณภาพและมองหาโอกาสในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพให้สูงยิง$ ๆ ขึBนไปอยูเ่ สมอ
 การแข่งขันทางการค้า บริ ษทั ฯ เชื$อในการแข่งขันทางการค้าที$ยตุ ิธรรมและสนับสนุ นการ
พัฒนากฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าที$เหมาะสม บริ ษทั ฯและพนักงานจะทํา ธุรกิจ
เชิงแข่งขันทางการค้า ตามกฎกติกาข้อบังคับอย่างยุติธรรมและถูกต้อง
 ความซื$ อ สัตย์สุจ ริ ต เราจะไม่ใ ห้ห รื อ รั บ สิ น บนใดๆ ทัBง ทางตรงและทางอ้อ มรวมทัBง
ผลประโยชน์ตา่ งๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอันมิชอบและพนักงานทุกคนต้องไม่เสนอ
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หรื อรับ ของกํานัลใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นสิ$ ง ของหรื อ เงิน ที$ จัดอยู่ในข่า ยการรั บ สิ น บน การ
เรี ยกร้องหรื อเสนอสิ นบนใดๆ จะต้องได้รับการปฏิเสธโดยทันที และให้รายงานต่อ ฝ่ าย
บริ หารหากมีการกระทํา ดังกล่าวเกิดขึBน
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี$ยงการทํา กิจการส่วนตัวหรื อ
การมีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ที$อาจขัดกับงานในหน้าที$ที$รับผิดชอบต่อบริ ษทั ฯ อยู่
และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเองหรื อผูอ้ ื$น โดยใช้ตาํ แหน่งหน้าที$ของตน
ในทางมิชอบ
ค่านิยม (Core Values)
 การมุง่ เน้นที$ลูกค้า (Customer Focus)
มุ่งสร้างวัฒนธรรมในการตอบสนองความต้อ งการหรื อ แก้ปัญ หาให้แ ก่ลู กค้าได้อ ย่า ง
รวดเร็ ว และมีคุณ ภาพอย่างต่อเนื$อ งและระยะยาว เพื$อสร้างความพึงพอใจที$เหนื อ ความ
คาดหมายให้กบั ลูกค้าผูซ้ $ึงนําโอกาสทางธุรกิจมาให้กบั เรา
 มุง่ ประสิทธิผล (Effectiveness-Oriented)
ตัBงมั$น ในประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยมุ่ งผลลัพ ธ์ ณ จุ ด สิB น สุ ด ของกิ จ กรรมผ่ า น
กระบวนการกําหนดตัวชีBวดั ผลสําเร็ จที$ชัดเจน เป็ นหนทางในการบรรลุเป้ าประสงค์ห รื อ
เป้าหมายที$ได้กาํ หนดไว้ ก่อให้เกิดผลสําเร็จระดับบุคคลทีมงานและองค์กร
 การพัฒนาอย่างต่อเนื$อง (Continuous Improvement)
การปรับปรุ งงานเพือ$ เพิ$มผลิตภาพ (Productivity) อย่างต่อเนื$องเป็ นสิ$ งจําเป็ นในสภาวะการ
แข่งขันในปั จจุบนั การปรับปรุ งงานก่อให้เกิดการเปลี$ยนแปลงทํา ให้เกิดคุณภาพใหม่ใน
องค์กร ซึ$งเป็ นตัวชีBขาดการยอมรับของลูกค้าที$สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทัว$ ทัBงองค์กรอย่า ง
ต่อเนื$อง
 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

P a g e 5 | 51

Experience Matters

ความเป็ นมืออาชีพต้องมี คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนสู่ความ
เป็ น มืออาชี พ ในสายงานของตนอย่างสมํ$าเสมอที$ สํา คัญ ก็คือ ต้องมีจิตสํา นึ กในความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ
 การทํา งานเป็ นทีม (Teamwork)
การทํา งานเป็ นทีม เป็ นสิ$ งจํา เป็ นสํา หรับการเพิ$มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการ
บริ หารงาน ทีมทีจะประสบความสําเร็จคือกลุ่มของบุคคลที$ทาํ งานร่ วมกัน เพื$อให้บรรลุ
เป้าหมาย การทํางานเป็ นทีมนัBนมีคา่ เกินกว่าความหมายคําว่ากลุ่มคน หัวใจของการทํา งาน
เป็ น ที มขึBนอยู่กบั การมีผูน้ ําที$ เ ข้มแข็งและผูต้ ามที$ ขบั เคลื$อ นงานของที ม เพื$อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตอ้ งกระทํา ด้วยการร่วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทํา
 ความซื$อสัตย์ (Integrity)
ความซื$ อ สั ต ย์ เป็ นคุ ณ ธรรมที$ จํา เป็ นต่อ ทุ กสัง คม การมี ความซื$ อ สั ต ย์ต่อ ตนเอง ต่ อ
ครอบครัว ต่อหน้าที$การงาน ต่อมิตร ต่อ ประเทศชาติ นํา มาซึ$งการประสบความสําเร็จใน
ชีวิต ความซื$อสัตย์ในการทํา งานจะส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวเราเอง
ที$คนอื$นมองหรื อรับรู ้ในตัวเราว่า เป็ นคนที$มีความซื$อสัตย์หรื อไม่ นอกจากนีB ยงั รวมไปถึง
ผลต่อเนื$องไปยังหน่วยงานและองค์กรของเราเอง
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ผลการดําเนินงาน รวมถึง ผลการวิเคราะห์ และ อัตราส่ วนต่ างๆ ทีเ. กีย. วข้ อง
การรับประกันวินาศภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ การรับประกันการรับประกันภัยประเภทอุบตั เิ หตุและสุ ขภาพ และ
ประกันภัยการเดินทาง โดยมีการจําหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้า
นิตบิ ุคคล และมีการแบ่งการรับประกันภัยเป็ น
1. การรับประกันภัยโดยตรง
2. การรับประกันต่อและเอาประกันต่อระหว่างบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื$นๆ เพือ$ เป็ นการกระจาย
ความเสี$ยงในการรับประกันภัย
ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรก ของการรับประกันภัย
 การประกันสุขภาพ
 การประกันภัยอุบตั ิเหตุ
 การประกันภัยการเดินทาง
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
เบีBยประกันภัยรับรวม
เบีBยประกันภัยที$ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื$น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2562
451.80
249.31
74.81
(17.02)

2561
369.61
221.64
63.00
6.09
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อัตราส่ วนทางการเงินที.สําคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการดําเนินธุรกิจประกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ( Return on equity)

2562
60%
28%
102%
530%
-9.15%

2561
50%
21%
98%
536%
4.56%

การบริหารความเสี.ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management : ERM)
เพื$อการบริ หารจัดการความเสี$ ยง คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความ
เสี$ยงเป็ นผูก้ าํ หนด นโยบายการบริ หารความเสี$ยงและให้หน่วยงานนําไปเป็ นแนวทางและกลยุท ธ์ใน
การบริ หารความเสี$ ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบอย่างต่อเนื$ อง บริ ษทั ฯ ได้นาํ เอา
การบริ หารความเสี$ ยงแบบ “Three Lines of Defense” มาประยุกต์ใช้โดยแบ่งผูร้ ับผิดชอบความเสี$ ยง
ออกเป็ น y ลําดับดังนีB
1. ผูร้ ับผิดชอบระดับแรก (First line of defense) – คือหน่วยธุ รกิจที$แบกรับความเสี$ ยง มีหน้าที$
ในการระบุและบริ หารความเสี$ ยงโดยตรง (ออกแบบและดําเนิ นการในการควบคุม) หน่วย
ธุรกิจเหล่านีB จึงต้องให้ความสําคัญ กับ การบริ หารความเสี$ ยงให้เป็ นองค์ประกอบสําคัญใน
การทํางาน
2. ผูร้ ั บ ผิดชอบระดับ ที$ สอง (Second line of defense) – หน้า ที$ หน่ วยบริ ห ารความเสี$ ย งและ
หน่ วยกํากับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย รับ ผิดชอบในด้านการตรวจสอบอย่างต่อ เนื$ อ ง
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เกี$ยวกับการออกแบบและการดําเนิ นการของการควบคุมในผูร้ ับผิดชอบระดับแรก รวมถึ ง
จัดทําข้อเสนอแนะและอํานวยความสะดวกกิจกรรมการบริ หารความเสี$ ยง โดยส่วนใหญ่คือ
หน้าที$การจัดการที$ อาจมีระดับ ความเป็ น กลางบางอย่าง แต่ไม่เป็ น อิสระโดยสมบู รณ์ จาก
ผูร้ ับผิดชอบระดับแรก
3. ผูร้ ับผิดชอบระดับที$สาม (Third line of defense) – หน้าที$ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในด้าน
ที$เป็ นอิสระจากการบริ หารความเสี$ยง
กระบวนการบริ หารความเสี$ ยงที$สําคัญของบริ ษทั ฯ คือ ?) การระบุปั จจัยเสี$ ยง ที$จะส่งผลอย่า งมีนัย
สําคัญต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ;) การประเมินความเสี$ ยงและกระบวนการติดตามความเสี$ ยง
ให้อยูใ่ นระดับที$ ยอมรับ ได้ ภายใต้นโยบายที$ กาํ หนดและ y) การรายงานความเสี$ ยง ประเภทต่า งๆ
และประเด็นสําคัญ โดยแบ่งแต่ละประเภทของความเสี$ ยง ดังนีB
1. ความเสี.ยงด้านกลยุทธ์
หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากการกําหนดแผนกลยุท ธ์แผนดํา เนิ นงาน และการนําไปปฏิบ ัติ
อย่างไม่เหมาะสม หรือ ไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลให้ไม่บรรลุ
ตาม วิสยั ทัศน์และพันธกิจที$กาํ หนดไว้
T. ความเสี.ยงด้านปฏิบตั ิการ
หมายถึง ความเสี$ยงที$จะก่อให้เกิดความเสี ยหาย โดยอาจเกิดขึBนจากความล้มเหลว ความไม่
เพียงพอหรื อความไม่เหมาะสมของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรื อเหตุปัจจัย
ภายนอกที$ อ าจส่ งผลกระทบต่อ การดําเนิ น งาน และ/หรื อ ฐานะทางการเงิน ชื$ อเสี ย ง และความ
น่าเชื$อถือของบริ ษทั ฯ หรื อการขาดการกํากับดูแล และควบคุมที$ดีหรื อขาดธรรมาภิบาลในองค์กร
บริ ษัท ฯ ได้มีการกํา หนดนโยบาย แผนงาน และโครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี$ ยงด้า น
ปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ พร้อมทัBงสื$ อสารนโยบายให้ทุกหน่ วยงานทราบ
และนํา ไปปฏิ บัติอ ย่า งเคร่ ง ครั ด อี กทัBง ยัง ได้พิ จารณา ขอบเขตการบริ หารความเสี$ ย งเพื$ อ ให้
ครอบคลุม = กิจกรรม หลักของบริ ษทั ฯ ดังนีB
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?. การพิจารณารับประกันภัย
;. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
y. การกําหนดอัตราเบีBยประกันภัย
~. การจัดการค่าสินไหมทดแทน
5. การบริ หารความเสี$ยงด้านการฉ้อฉล
6. การประกันภัยต่อ
7. การลงทุนประกอบธุรกิจอื$น
V. ความเสี.ยงด้านการประกันภัย
หมายถึง ความเสี$ ยงที$ เกิ ดจากความผันผวนของความถี$ ความรุ นแรง และเวลาที$ เกิ ดความ
เสี ยหายที$ เบี$ ย งเบนจาก สมมติฐ านที$ ใ ช้ใ นการกําหนดอัตราเบีB ยประกัน ภัย การคํานวณสํา รอง
ประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย
ปัจจัยเสี$ ยงด้านการประกันภัย เช่น การกําหนดอัตราเบีBยประกันภัย การกระจุกตัวของภัยที$
รับไว้ ค่าใช้จา่ ยซึ$งสู งกว่าสมมติฐานที$กาํ หนดไว้ การจัดสรรเงินสํารองเบีBยประกันภัย และเงินสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน การเปลี$ยนแปลงพฤติกรรมของผูถ้ ือกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ โดยอาจส่ง ผลกระทบต่อจํานวนค่าสิ นไหมทดแทนและ กระแสเงิน สด
ที$คาดว่าจะได้รับ ในอนาคต
W. ความเสี.ยงด้านการตลาด/การลงทุน
หมายถึง ความเสี$ ยงที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงของราคาตลาดของสิ นทรัพ ย์ที$ลงทุน อัตรา
ดอกเบีBย อัตราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารอนุพนั ธ์ ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์
Y. ความเสี.ยงด้านเครดิต
หมายถึง ความเสี$ ยงที$เกิดจากการที$คู่คา้ /สัญญา ไม่สามารถจ่ายชําระหนีB คืน หรื อไม่ปฏิบ ัติ
ตาม สัญญาที$ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ หรื อโอกาสที$คูค่ า้ /คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื$อถือ
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Z. ความเสี.ยงด้านสภาพคล่อง
หมายถึง ความเสี$ ยงที$เกิดจากการที$บริ ษทั ฯ ไม่สามารถชําระหนีB สินและภาระผูกพันเมื$อ ถึง
กําหนดเนื$องจากไม่สามารถ เปลี$ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้หรื อไม่ สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ
เพื$อรองรับ ความเสี$ ยงที$อาจเกิดขึBนในการประกอบธุ รกิจ
[. ความเสี.ย งด้ านการปฏิบัต ิต ามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายอื.น ที.เกี.ย วข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจ
หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ขอ้ บังคับและกฎหมายที$เกี$ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ ของหน่วยงานที$มีหน้าที$กาํ กับและดูแลธุรกิจรวมถึงกฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวข้อง
]. ความเสี.ยงด้านมหันตภัย
หมายถึง ความเสียหายที$เกิดขึBนโดยฉับพลันและร้ายแรง ซึ$งทํา ให้เกิดการสู ญเสี ยเป็ นจํานวน
มาก เช่นความเสี ยหายจากแผ่น ดิน ไหว อุทกภัย ตามที$ปัจจุบนั มีภยั พิบ ัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่
เกิดขึBน ซึ$งถือเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ$ งที$ อาจส่งผลกระทบต่อการดํา เนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทัBงนีB
การรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ จะมีเพียงด้านสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุเท่านัBน แต่หากเกิดมหันตภัยภัยขึBน
อาจทํา ให้ตอ้ งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นจํานวนมาก
9. ความเสี.ยงด้านชื. อเสียง
หมายถึ งความเสี$ ย งที$ เ กิ ด ความเสี ยหายต่อ บริ ษทั อัน เนื$ อ งมาจากการเสื$ อ มเสี ยชื$ อ เสี ย ง
เนื$ องจาก ลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อ หน่วยงานกํากับดูแลที$มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่
ลบบริ ษทั ฯ รับประกันสุ ขภาพและอุบัติเหตุ จําเป็ น ต้องมีภาพลักษณ์และความน่าเชื$ อถือที$ดี ลูกค้า
ต้องมัน$ ใจว่า บริ ษทั ฯจะให้ความคุ ม้ ครองค่าใช้จ่ายที$เกิดขึBนเมื$อลูกค้ามีปัญหาสุ ขภาพหรื อประสบ
อุบตั ิเ หตุตามเงื$ อนไขสัญญาประกัน ภัย บริ ษทั ฯต้องมีฐานะการเงินที$ ดีและสามารถจ่ายค่าสิ น ไหม
ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยและโรงพยาบาลคูส่ ญ
ั ญาได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา
10. ความเสี.ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึงความเสี$ ยงที$อาจเกิดขึBนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจซึ$งจะมี
ผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี$ ยงที$เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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11. ความเสี.ยงที.เกิดขึนa ใหม่
หมายถึงความเสี$ ยงที$ อาจจะเกิดใหม่เ ป็ น ความสู ญ เสี ยที$อ าจไม่เคยปรากฏขึBนหรื อไม่เ คยมี
ประสบการณ์มาก่อนและเป็ นความเสี$ยงที$ยากต่อการประมาณการทัBงในเชิงโอกาสการเกิดและความ
รุ นแรงในการเกิด เนื$องจากความไม่แน่นอนและการเปลี$ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม อาทิ การเมือง
กฏหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพรวมถึงการเปลี$ยนแปลงทางธรรมชาติ

การติดตามประเมินผลและการรายงาน
การติดตามและประเมินผล เป็ นกระบวนการที$จะดําเนินการต่อจากที$บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนการ
จัดการความเสี$ ยงและกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดการความเสี$ ยงนัBนๆ โดยมีเป้าหมาย คือ
 เพื$อเป็ นการประเมินความเหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพกับวิธีการจัดการความเสี$ ยง รวมทัBงติดตาม
ผลการจัดการ ความเสี$ ยงที$ได้มีการดําเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริ หาร
ความเสี$ยงหรื อไม่
 เพื$อควบคุมและติดตามระดับของความเสี$ ยง
 เพื$ อตรวจสอบมาตรการควบคุ มที$ ได้มี การกําหนดหรื อปรั บใหม่ ว่าสามารถลดโอกาสหรื อ
ผลกระทบของความเสี$ ยงได้อย่างมีประสิทธิผลหรื อไม่
 กํา หนดให้ มี ผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ผล และนํ า ผลการประเมิ น รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี$ ยง

ประโยชน์ ทไี. ด้ในการบริหารความเสี. ยง
เพื$อป้องกันและลดความสู ญเสี ย จากภัยพิบ ตั ิต่างๆ อันทําให้ธุรกิจหยุดชะงัก หรื อดําเนิ นกิจการต่อไป
ไม่ได้
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นโยบาย การบริหาร/จัดการความเสี. ยงด้ านการประกันภัย
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี$ ยงภัยที$รับโอนว่าอยูใ่ นระดับที$บริ ษทั ฯรั บ
เสี$ ยงได้หรื อไม่โดยอิงจาก คู่มือและอัตราเบีBยประกันภัยที$ กาํ หนดขึBน มีการติดตามและควบคุ มการ
กระจายตัวของความเสี$ ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุ กตัวทัBงในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของ
ความเสี$ ยง สําหรับความเสี$ ยงภัยที$อ ยูใ่ นระดับสูงเกินกว่าที$บริ ษทั ฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลําพัง
บริษทั ฯ ได้มีการจัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี$ ยงไปยังผูร้ ับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกัน ภัยต่อ
ซึ$งการเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อ จะพิจารณาที$ความมัน$ คงทางการเงินเป็ น อันดับแรก เพื$อบริ หารการ
รับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยอย่างเหมาะสม ทัBงในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับ
ประกันภัย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ

การจัดการความเสี. ย งด้ านการจัดการค่ าสิ นไหมทดแทน และการสํ ารองค่ า
สิ นไหมทดแทน
ในการตัBงเงิ น สํา รองค่า สิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที$
ยอมรับโดยทัว$ ไป คํานวณและ รับรองโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที$ได้รับอนุ ญาต มีการติดตาม
และวิเคราะห์การเปลี$ยนแปลงของเงินสํารอง เพื$อพิจารณา ปั จจัยที$อาจส่งผลกระทบต่อการตัBงเงิน
สํารองของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ$าเสมอ เพื$อให้แน่ใจว่า เงินสํารองที$ตBงั ไว้เพียงพอสําหรับภาระ ผูกพันที$
บริ ษทั มีตอ่ ผูเ้ อาประกันภัยในอนาคต และให้นักคณิ ตศาสตร์ป ระกัน ภัยสอบทานความเหมาะสม
และความเพียงพอของ เงินสํารองประกันภัย

การบริหาร/จัดการความเสี. ยงด้ านการประกันภัยต่ อ
สําหรับความเสี$ยงภัยที$อยูใ่ นระดับที$สูงเกิน กว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถรับ ไว้ได้เองเพียงลําพัง
ได้จดั การให้มีการถ่ายโอน ความเสี$ ยงไปยังผูร้ ับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อทัBงวิธีที$เป็ น
สัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที$เป็ นการทําเฉพาะราย ซึ$ง การเลือกผูร้ ับประกัน ภัยต่อ จะพิจารณาที$
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ความมัน$ คงเป็ นอันดับแรก นอกจากนีBบริ ษทั ฯ ยังมีการบริ หารพอร์ตการรับประกันภัย ให้มีสดั ส่วน
ของการประกันภัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัBงในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ
อีกทัBง บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อที$เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสอดคล้อ ง
กับหลักเกณฑ์และ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย ซึ$งเป็ นส่วนหนึ$งของกรอบการบริ หาร ความเสี$ ยงโดยรวม และได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะ
กรรมการบริ หารความเสี$ ยง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามลําดับ โดย ประกอบด้วย กระบวนการ
คัดเลือกแผนการประกันภัยต่อที$เหมาะสม การนําไปปฏิบตั ิใช้การตรวจสอบ การติดตาม การทบทวน
การควบคุม และการจัดทําเอกสารที$เกี$ยวข้องกับการประกันภัยต่อของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาถึงความ
เสี$ ยงที$ยอมรับได้ของบริ ษทั ฯ ต้นทุนทางการเงิน โดยเปรี ยบเที ยบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้ม
ของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื$อให้ มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ทังนีสําหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียดปี 2562 ดังนี
รายการ
จํานวน
สํารองประกันภัยส่วนที$เรียกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

หน่วย : ล้านบาท
134.55
21.00
-

นโยบายการบริหารสิ นทรัพย์และหนีaสิน
การบริ หารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนีB สิ น (Asset and Liability Management : ALM) เป็ นการบริ หาร
จัดการโครงสร้ างสิ น ทรัพ ย์แ ละหนีB สิ นในงบการเงิน รวมทัBงภาระผูก พัน ต่า ง ๆ ด้วย เพื$อ ให้ได้
ผลตอบแทนและความเสี$ ยงอยูใ่ นระดับที$ยอมรับได้ ความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องจะมีทB งั ความเสี$ ยงที$เกิดจาก
การบริ หารสภาพคล่อง และอัตราดอกเบีBย ความเสี$ ยงที$เกิดจากการกําหนดราคาผิดพลาด และความ
เสี$ยงด้านการประมาณการหนีB สินค่าสิน ไหมทดแทนคลาดเคลื$อนสูง ตัวอย่างเช่นเมื$อบริ ษทั ต้องชําระ
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คืน หนีB สิน และภาระผูกพัน แต่ไ ม่สามารถเปลี$ ยนสิ น ทรัพ ย์ที$ มีใ ห้เ ป็ นเงิ นสดได้ทัน เวลา หรื อไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้ หรื อสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้แต่มีตน้ ทุนทางการเงินสูง ซึ$งจะกระทบ
ต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริ ษทั ตลอดจนความน่าเชื$อถือของบริ ษทั
กลยุทธ์การบริ หารสิ นทรัพ ย์และหนีB สิน จึง เน้น ไปทางการรั กษาสภาพคล่อ งทางการเงิน เพื$ อให้
เพียงพอที$ จะจ่ ายชําระหนีB สิน ที$ มี ต่อผู ้ถือ กรมธรรม์ จํานวนกรมธรรม์ และหนีB สิน ตามกรมธรรม์
ประกันภัยจึงเป็ นสิ$ งที$บริ ษทั นํามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน ทัBงในเรื$ องของระยะเวลา
ที$จะลงทุน และความเสี$ยงจากอัตราดอกเบีBยเป็ นต้น
หน่วย : ล้านบาท
ปี TYZe

ปี TYZT
รายการ
สินทรัพ ย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพ ย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีaสินรวม
(Total Liabilities)
หนีaสินตามสัญญาประกันภัย
(Insurance Liabilities)

ราคาบัญชี

ราคา
ประเมิน

ราคาบัญ ชี

ราคาประเมิน

271.79

271.79

294.68

294.68

185.74

185.74

165.96

158.54

428.42

406.33

324.10

303.84

299.45

277.36

216.08

195.82

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีB สิน ที$ป ระเมิน ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีBสินที$ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีB สิน
ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื$อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับ ความมัน$ คงทางการเงิ น
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ของบริ ษทั ประกันภัย และเพื$อให้มนั$ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผูเ้ อาประกันภัย

มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีaสินจากสั ญญาประกันภัย
หนีaสินจากสั ญญาประกันภัยประกอบด้ วย
เพื$อป้องกันและลดความสูญเสีย จากภัยพิบตั ิตา่ งๆ อันทําให้ธุรกิจหยุดชะงัก
หรือดําเนินกิจการต่อไปไม่ได้
1. เงินสํารองเบีBยประกันภัยที$ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั คํานวณเงินสํารองเบีBยประกันภัยที$ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื$ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื$อนไขในการจัดสรรเงิ น
สํารองสําหรับเบีBยประกันภัยที$ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ เงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสํารอง
อื$นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย โดยคํานวณวิธี ?/y=< System
2. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมื$อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามมูลค่าที$ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรื อผูป้ ระเมินของบริ ษทั
แล้วแต่กรณี นอกจากนีBบริ ษทั ได้ตB งั สํารองเพิ$มเติมสําหรับค่าสินไหมทดแทนที$เกิดขึBนแล้วแต่ยงั ไม่ได้มี
การรายงานให้บริ ษทั ทราบ (IBNR) ซึ$งประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
3. สํารองความเสี$ ยงภัยที$ยงั ไม่สิBนสุ ด
สํารองความเสี$ ยงภัยที$ ยงั ไม่สิBนสุ ดเป็ นประมาณการที$ ดีที$ สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที$ จะคาดว่า จะ
เกิดขึBนในระยะเวลาเอาประกันที$ เหลื ออยู่สําหรับ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยที$ ยงั มี ผลบังคับอยู่ ตามการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสิ นไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย สํารองความเสี$ ยงภัยที$ ยงั ไม่
สิBนสุดจะถูกรับรู ้ในงบการเงินในกรณีที$สาํ รองความเสี$ ยงภัยที$ยงั ไม่สิBนสุ ดมากกว่าสํารองเบีBยประกัน ภัย
ที$ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
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ในการทําการประเมินได้ใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ y วิธีดงั นีB
1. วิธีบนั ไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สําหรับข้อมูลสิ น ไหมทดแทนจ่ายและสิ น ไหม
ทดแทนที$เกิดขึBน
2. วิธี เ บอร์ น ฮุ ตเตอร์ เฟอร์ กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สํา หรั บ ข้อ มู ล สิ น ไหม
ทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนที$เกิดขึBน
3. วิธีคา่ คาดหวังอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)
ในการประเมินค่าประมาณการที$ ดีที$สุดของค่าสิ น ไหมทดแทน เราเลือกใช้วิธีบนั ไดลูกโซ่ของค่า
สิ น ไหมทดแทนที$ เกิ ดขึBน เป็ นหลัก สําหรั บ วิ ธี การ BF และ ELR เราเลื อ กใช้ใ นกรณี ที$ มี ความ
เหมาะสมตามข้อมูล
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2561
รายการ
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
บัญชี
ประเมิน
บัญ ชี
ประเมิน
หนีaสินจากสัญญาประกันภัย
299.45
277.36
216.08
195.82
(Insurance Liabilities)
- สํ า รองเบีa ย ประกัน ภั ย ที. ย ั ง ไม่ ถื อ เป็ น 227.52
196.79
182.47
157.17
รายได้ (Premium liabilities)
- สํารองค่าสินไหมทดแทน
71.93
80.56
33.61
38.65
(Claim liabilities)
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีB สินจากสัญญาประกัน ภัย ที$ประเมินตามมาตรฐานการ
บัญ ชี มี วัตถุป ระสงค์ห ลักเพื$ อ ให้นักลงทุ น ผู ้วิเ คราะห์ท างการเงิ น เข้า ใจถึ งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ของหนีB สิน จากสัญ ญาประกัน ภัยที$ เป็ นที$ ยอมรับ ตามหลักการทางบัญ ชี ใ น
ประเทศไทย ซึ$งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิ น หมายถึ ง มู ล ค่าหนีB สิ น จากสัญ ญาประกัน ภัย ที$ ป ระเมิ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกัน ภัยว่าด้วยการประเมิ น ราคา
ทรัพย์สินและหนีB สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื$อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความ
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มัน$ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื$อให้มนั$ ใจว่าบริ ษทั ความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผูเ้ อาประกันภัยซึ$งจะต้องประเมิน
โดยนักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยที$ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตจากนายทะเบี ย นตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที$ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที$ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้อง
กับประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ที$บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์
ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของ
บริ ษทั นัBน นอกจากนีB มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื$อความผัน ผวน
(Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ$งให้เป็ นไปตามที$สาํ นักงาน คปภ. กําหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีBสินจากสัญญาประกันภัยอาจมี
ความแตกต่างระหว่า งราคาบัญ ชี แ ละราคาประเมิ น ของ อย่างมี นัย สําคัญ อัน เนื$ อ งมากจาก
วัตถุประสงค์และวิธีการที$แ ตกต่างกันในการประเมินตามที$กล่าวไว้ขา้ งต้น ทัBงนีBผูท้ ี$จะนําข้อมูล
ไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุป ระสงค์แนวทางการประเมินราคาหนีB สินจากสัญญา
ประกันภัยทัBงสองให้ถี$ถว้ นก่อนตัดสินใจ

นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจ อื.น
กรอบนโยบายการลงทุน เพื$อให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริ ห ารความเสี$ ยงรวม การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ การรั บประกันภัย การทําสัญ ญาประกัน ภัยต่อ การบริ หารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนีB สิน ฐานะ
เงิ นกองทุ น ระดับ ความเสี$ ยงที$ ยอมรั บได้ ผลตอบแทนที$ คาดหวัง และความพร้อมของระบบและ
บุคลากรในการรองรับการลงทุนและให้เป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื$ องการลงทุนประกอบธุรกิ จอื$นของบริ ษทั ประกันวิน าศภัย
พ.ศ. ;<<=
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบายนีB มีวตั ถุประสงค์เพื$อช่วยให้ บริ ษทั แปซิฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด
(มหาชน) มีการบริ ห ารจัด การสิ นทรั พ ย์ได้อ ย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ การกํากับ ดู แ ล ตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการลงทุ น ในสิ นทรั พ ย์ของบริ ษทั ฯ การลงทุ น ในสิ นทรัพ ย์เหล่านัBน จะถูกจัดขึBน โดย
คณะกรรมการลงทุน โดยคํานึ งถึงสภาพคล่องของกิจการเป็ นหลัก เพื$อประโยชน์ในการดําเนินการ
ตามภารกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษัท ฯ นโยบายนีB มี ค วามสอดคล้อ งตามข้อ กฎหมายและ
กฎระเบียบ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สั ดส่ วนการลงทุนตามประเภทสิ นทรัพย์ (Product Limit)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุน โดย มีเป้ าหมาย “เน้ นความปลอดภัยของเงินต้น และ ความคุ้มค่ าของ
ผลตอบแทนการลงทุน” ซึ$งมีการกําหนดสัดส่วนในการลงทุนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวะ
ของตลาดเงินตลาดทุน ณ เวลานัBนๆ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องของการลงทุนแต่ละประเภทกับ
การบริ หารความเสี$ ยงซึ$งจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน แล้วจึงเสนอกรรมการ
ผูจ้ ดั การเพื$ออนุมตั ิการลงทุนก่อนดําเนินการทุกครัBง
ยุทธศาสตร์ และการจัดสรร จะต้องคํานึ งถึงสถานการณ์ปัจจุบ นั ของบริ ษทั ฯ พิจารณาถึงสภาพคล่อง
เป็ นความสําคัญลําดับแรก คํานึงถึงขีดจํากัดเงินลงทุน ฝ่ ายการลงทุนจะต้องติดตามความเคลื$อนไหว
ทางด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างสมํ$าเสมอ จากสถาบันการเงินและศูนย์วจิ ยั ของหน่ายงาน
ที$มีความน่าเชื$อถือหลายแห่ง ประกอบกับการวางแผนการลงทุนอยูต่ ลอดเวลาเพื$อเพิ$มความยืดหยุน่
ของการแผนงานการลงทุน หากสภาวะตลาดเงินหรื อตลาดทุนเกิดความผันผวน
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คุณภาพสิ นทรัพย์
1. เงิ นสดและรายการเที ยบเท่า เงิน สด – คือการฝากเงิน กับ สถาบัน การเงิ นในประเทศและ
ต่างประเทศที$ จดั ตัBงขึBน ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศ การฝากเงิ น กับ สถาบัน การเงิ น
ต่างประเทศสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเพื$อใช้สาํ หรับการดําเนินงานในประเทศนัBน ๆ
2. เงินฝากประจํา/เงิน ฝากตามระยะเวลา - องค์กรสามารถฝากเงิน กับ ทัBงรัฐบาลหรื อธนาคาร
เอกชน ซึ$ งมี ก ารรั บ ประกัน เงิ น ต้น และการพิ จ ารณาดอกเบีB ยที$ จ ะได้รั บ จะต้อ งมี ก าร
เปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบีB ยในตลาดปั จจุบนั รวมทัBง อัตราแลกเปลี$ยน และระยะเวลาของ
เงินฝากประจํา ควรจะเริ$ มต้นตัBงแต่ y เดือนถึง 60 เดือนเป็ นสูงสุด
3. ตราสารหนีB – คุณภาพของตราสารหนีB เช่นพันธบัตรหรื อหุ ้นกูจ้ ะเลือกตามเครดิตเรทติBง ซึ$ ง
ต้องมีคะแนนอย่างน้อย "A-1" ซึ$งจัดอันดับโดยบริ ษทั ที$มีชื$อเสี ยงและความน่าเชื$ อถือทัBงใน
ประเทศ และ ต่างประเทศ และเป็ นบริ ษทั ที$พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจได้เป็ นอย่างดี และระยะเวลาครบกําหนดของพันธบัตรและหุ ้นกูค้ วรจะอยูใ่ นช่วง 3-5
ปี
4. กองทุนรวม – กองทุนรวมจะต้องมีนโยบายลงทุนในหรื อมีไว้ซ$ ึงตราสารหนีBหรื อตราสารทุน
ที$มีคุณภาพ โดยให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี$ ยง อาทิเช่น ตัว… เงินคลัง พันธบัตรรัฐ บาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนีBที$ออกโดยนิ ตบิ ุคคลที$มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัBงขึBน ตราสารหนีB ที$ อ อกโดยรั ฐ วิสาหกิ จ หรื อธนาคารพาณิ ช ย์ หรื อ
ธนาคารต่างประเทศ หรื อตราสารหนีBที$ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เอกชนที$ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื$อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที$สามารถลงทุนได้
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การประเมินราคาสิ นทรัพย์
บริษทั มีการลงทุนในสิ นทรัพย์ที$เป็ น เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน ใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝาก
(Negotiable Certificate of deposit)
1. เงินสด ให้ประเมินราคาตามจํานวนเงินที$มีอยู่
2. เงินฝากสถาบันการเงิน และใบรับฝากเงินให้ประเมินราคาตามจํานวนที$ฝากไว้และบัตรเงิ น
ฝากให้ประเมินราคาตามราคาทุนจัดจําหน่าย
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที. 31 ธันวาคม
ประเภท
สิ นทรั พย์ ลงทุน

ปี TYZ2

เงินฝากสถาบันการเงินและ บั ตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน

ปี TYZe

ราคาบัญ ชี

ราคา
ประเมิน

ราคาบัญ ชี

ราคา
ประเมิน

334.69

334.69

294.68

294.68

ตราสารหนีa (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตัuวสัญญาใช้ เงิน,ตัuวแลก
เงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สลากออมทรั พย์)

-

-

-

ตราสารทุน (ไม่ รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่ วม)

-

-

-

หน่ วยลงทุน

-

-

-

-

เงินให้ กู้ยืม,เงินให้ เช่ าซืaอรถ และให้ เช่ าทรั พย์ สินแบบ
ลิสซิ.ง

-

-

-

-

ใบสํ าคัญแสดงสิทธิการซืa อหุ้น , หุ้นกู้ หน่ วยลงทุน

-

-

-

-

ตราสารอนุพันธุ์

-

-

-

-
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เงินลงทุนอื.น

-

-

-

-

รวมสิ นทรั พย์ลงทุน

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีBสิน ที$ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึ ง สิ นทรัพ ย์และหนีB สิน ที$ป ระเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีBสินของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย เพื$อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน$ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื$อให้
มัน$ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผูเ้ อา
ประกันภัย
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การควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์
บริ ษทั ฯ ต้องประสบกับ การเปลี$ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการดําเนิ น ธุ ร กิจ อยู่
ตลอดเวลาซึ$ งมี ผลกระทบต่อความเสี$ ยงโดยรวมของบริ ษทั (Risk profile) การเปลี$ยนแปลงซึ$ งอาจ
เกิดขึBนได้จากทัBงปั จจัยภายในและภายนอก รวมถึ ง สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฏหมาย กฏ
ระเบียบและการเปลี$ยนแปลงการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นต้องกําหนดให้มีนโยบาย วิธีการปฏิบตั ิและการควบคุมที$เหมาะสม
เพื$อให้สามารถบริ หารจัดการความเสี$ ยงสําคัญที$ เกี$ ยวข้อ งกับ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯได้ การ
กําหนดให้มีการควบคุมภายในที$มีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล ภายใต้สภาพแวดล้อมของการควบคุมที$
เข้มแข็งเป็ นปั จจัยพืBนฐานของการบริ หารจัดการที$ ดี หน้าที$อย่างหนึ$งของบริ ษทั ที$มีตอ่ ผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือ
กรมธรรม์ เจ้าหนีBและหน่วยงานกํากับดูแล คือ การสร้างความเชื$ อมัน$ ให้แก่บุคคลดังกล่าวว่า บริ ษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที$ดีและความเสี$ ยงที$สาํ คัญจะได้รับการบริ หารจัดการด้วยความระมัดระวัง
และเหมาะสม

คํานิยาม
การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและกระบวนการซึ$ งออกแบบขึBน และนํามาถือปฏิบ ัติเพื$ อให้
เชื$อมัน$ ได้อย่างมีเหตุผลว่า บริ ษทั จะบรรลุวตั ถุประสงค์ตอ่ ไปนีB
 การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
 รายงานทางการเงินมีความเชื$อถือได้
 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบและนโยบายที$เกี$ยวข้อง
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การควบคุมทางด้ านโครงสร้ างและวิธีการปฏิบัตงิ าน
บริษทั ฯได้จดั โครงสร้างการบริ หารงานในแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการแบ่งเป็ นหน่วยงานย่อย
และยังมีการกระจายอํานาจในการบริ หารงานในแต่ละลําดับขัBน เพื$อให้การบริ หารงานและบริ หาร
ความเสี$ยงได้ถูกพิจารณาเป็ นไปอย่างเหมาะสม

การประกอบธุรกิจของบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่ งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ
1. ด้านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การรับประกันภัยประเภทอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพโดยแบ่งเป็ น
- การรับประกันภัยโดยตรง เป็ นการรับประกันภัยผ่า นตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา

นายหน้านิตบิ ุคคล และ ลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อรับจากบริ ษทั ฯ ประกันวินาศภัยอื$น ๆ
2. ด้านการลงทุน
บริษทั ประกันวินาศภัยสามารถนําเงิน สดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพือ$ เป็ น
รายได้อีกทางหนึ$ งให้แ ก่บ ริ ษทั การลงทุ น ต้อ งพิจ ารณาให้เหมาะสมกับระดับ ความเสี$ ยงที$ บ ริ ษัท
ยอมรับได้ และ มีสภาพคล่องในการเปลี$ยนสิ นทรัพย์ล งทุนเป็ นเงินสดสําหรับส่ วนที$บริ ษทั ต้องใช้
ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทัBงต้องปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่วน และเงื$อนไขที$กฎหมายกําหนดไว้
อย่างเคร่ งครั ดภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื$ องการลงทุนประกอบธุ รกิจอื$นของบริ ษทั ฯ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556
การให้กยู้ มื เงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตัว… แลกเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ หุน้ กู้ รวมทัBงการฝากเงิน กับ
ธนาคาร
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ผลิตภัณฑ์ /บริการ
ธุ รกิ จ หลักของบริ ษทั คือ การรั บ ประกัน การรั บ ประกัน ภัย ประเภทอุ บ ัติเ หตุ แ ละสุ ข ภาพ และ
ประกันภัยการเดินทาง โดยมีการจํา หน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้า
นิตบิ ุคคล และมีการแบ่งการรับประกันภัยเป็ น
?. การรับประกันภัยโดยตรง
2. การรับประกันต่อและเอาประกันต่อระหว่างบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื$นๆ
เพื$อเป็ นการกระจายความเสี$ ยงในการรับประกันภัย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
บริษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยรับประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ ดังนีB
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล • Personal Accident Insurance
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม • Group Accident Insurance
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง •Travel Health Insurance
4. กรมธรรม์ประกันอุบัตเิ หตุเดินทางสํา หรับธุรกิจนํา เที$ยวและมัคคุเทศก์ (TTG)
5. กรมธรรม์ประกันสุ ขภาพส่วนบุคคล • Health Insurance
6. กรมธรรม์ประกันสุ ขภาพกลุม่ • Group Health Insurance
ผลิต ภัณ ฑ์หลักที$ บ ริ ษทั เน้นให้ความสํา คัญ คือ กรมธรรม์ป ระกัน สุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คล (Health
Insurance) และกรมธรรม์ป ระกัน สุ ข ภาพกลุ่ ม (Group Health Insurance) กรมธรรม์ป ระกัน ภัย
อุบ ัติเ หตุส่วนบุ คคล (Personal Accident Insurance) และ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยการเดิน ทาง (Travel
Insurance) การเสนอการขายผลิตภัณฑ์ ของบริ ษทั ฯ
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บริ ษัท ฯ คํานึ ง ถึ งผลประโยชน์ ข องผูเ้ อาประกัน เป็ นหลัก โดยพยายามให้ ผู ้เ อาประกัน ได้ รั บ
ผลประโยชน์สูงสุ ดเสมอโดยที$บ ริ ษทั ฯ ต้องสามารถดํา เนิ นกิจการได้ และมีกาํ ไรจากการดํา เนิน
กิจการ

กลุ่มลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีผลิตภัณ ฑ์ป ระกันสุ ขภาพและอุบ ัติเหตุสําหรับ ลูกค้ารายเดี$ ยวที$เ ป็ นบุ คคลทั$วไป รวมถึ ง
ชาวต่างชาติที$ พ าํ นักอาศัยอยู่ใ นประเทศไทย โดยมีความคุ ้มครองที$ หลากหลายและวงเงิ น ความ
คุม้ ครองที$เหมาะสมจนถึงวงเงินความคุม้ ครองที$สูงมาก นอกจากนีB บริ ษทั ฯ ยังมีแผนความคุม้ ครอง
ลูกค้ารายกลุ่ม ประเภทสวัสดิการพนักงานซึ$งถือว่าเป็ นส่วนสําคัญสําหรับภาคธุ รกิจในการการดึ งดูด
และรักษาพนักงานที$ดีให้ทาํ งานกับบริ ษทั อย่างต่อเนื$ อง
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีBยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 2562
หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัย
รถยนต์

การประกันภัย เบ็ดเตล็ด

27.55

408.98

436.53

6.31%

93.69%

100%

อื$นๆ

สุ ขภาพ

วิศวกรรม

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน

อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

จํานวนเบียa
ประกันภัย
รับโดยตรง
สั ดส่ วน
ของเบียa
ประกันภัย
(ร้ อยละ)

ภาคสมัครใจ

ภาคบังคับ

สิ นค้า

รวม
ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภ ัย

การประกันภัย
ทางทะเล และ
ขนส่ ง

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจําปี
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน ความเพียงพอของเงินกองทุน
การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดระดับ ความเพียงพอของเงินกองทุน ชัBน ตํ$าเป็ นการภายในที$ ระดับ 200%
และได้ทาํ การประมาณการอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยูใ่ นแผนธุรกิจของบริ ษทั
โดยมี การรายงานผลต่อ ที$ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยงเพื$ อ รายงานต่อ ไปยัง
คณะกรรมการของบริ ษทั อย่างสมํ$าเสมอ นอกจากกระบวนการประเมินและจัดการความเสี$ ยง
ทางด้านธุ รกิจโดยทั$วไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้มีกระบวนการประเมิ น และจัดการความเสี$ ย ง
ทางด้านเงินกองทุน โดยพิจารณาทัBงเชิงคุณภาพและเชิ งปริ มาณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื$ อให้
ผูบ้ ริ หารเข้าใจถึงความเสี$ ย งที$มีอ ยู่ ระดับ เงิน กองทุน ที$ ตอ้ งดํารงไว้สํา หรั บ ความเสี$ ยงจาก
กิจกรรมทางธุ รกิ จประเภทต่างๆ รวมไปถึงการหาทางจัดการกับ ความเสี$ ยงนัBนๆ ได้อย่า ง
เหมาะสม
ทั&งนีส& าํ หรั บข้อมูลเชิ งปริ มาณ ให้ มรี ายละเอียด ดังนี &
รายการ
สินทรัพ ย์รวม
หนีaสินรวม
- หนีaสินจากสัญญาประกันภัย
- หนีaสินอื.น
ส่ วนของเจ้าของ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนที.สามารถนํามาใช้ ได้ทaังหมด
เงินกองทุนที.ต้องดํารงตามกฎหมาย
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ณ วันที. 31 ธันวาคม
2562
2561
547.94
460.65
428.42
324.10
299.45
216.08
128.97
108.02
119.52
136.55
230.65%
497.94%
132.77
149.38
57.56
30.00

Experience Matters

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
กําหนดประเภทและชนิ ดของเงิ นกองทุ น รวมทัBงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื$อนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการ
ที$จาํ เป็ นในการกํากับ ดูแลบริ ษทั ที$มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน ตํ$ากว่าร้ อยละ
หนึ$งร้อยสี$สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย ว่าด้วยการประเมิน ราคาทรั พ ย์สินและหนีB สิน ของบริ ษัท
ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับและส่งเสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย ว่าด้วยการประเมิน ราคาทรั พ ย์สินและหนีB สิน ของบริ ษัท
ประกันวินาศภัย

การบริการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
ขัBนตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/

วิธีการติดต่ อบริษัท และหน่ วยงานที.เกี.ย วข้ อง กรณีมีข้อพิพ าท
หรือเรื.องร้ องเรียน
(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/#ClaimDisputes
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คณะกรรมการบริษัท
1
2
3
4
5
6
7

ชื. อ-นามสกุล
นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
นางสาววีรภัทร อุดมคํา
นายปิ ยะพัฒน์ วนอุกฤษฎ์
นางชมพรรณ กุลนิเทศ
นายณัฐ เอืBอวิทยา
นายบัญชา ทานพระกร

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการมีอ ํา นาจหน้า ที$ ดูแ ล และจัดการบริ ษทั ฯ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์
ข้อบังคับ และมติของที$ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ$ งหรื อ
หลายคน หรื อบุคคลอื$นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ$ งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกําหนดเงื$อนไข
ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื$ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที.ของคณะกรรมการบริษทั ฯ มีดงั นีa :1. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และ กํา กับ ดู แ ลให้ ฝ่ ายบริ ห ารดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที$ ก ํา หนดไว้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาตัดสินในเรื$ องที$มีสาระสําคัญเกี$ยวกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น นโยบายและ
แผนธุ รกิ จ อํานาจการบริ หาร การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ$ งทรัพ ย์สินและรายการอื$น ใดที$
กฎหมายกําหนด
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตัBงคณะผูบ้ ริ หารที$มีคุณ สมบัติเหมาะสม
มีความสามารถที$ เหมาะสมกับ ตําแหน่ งหน้าที$ ความรับ ผิดชอบ และมีป ระสบการณ์ที$ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ องค์กร
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4. การบริ หารความเสี$ ยงต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับ ที$เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์
และ ข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื$อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการ
พึงปฏิบตั ทิ ี$ดี
5. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรั บ คณะกรรมการและพิจารณาการจ่า ยเงิ นปั น ผลประจําปี เพื$อ
นําเสนอที$ประชุมผูถ้ ือหุน้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (<) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่า กึ$งหนึ$ งของจํานวน กรรมการทัBงหมดต้องมีถิ$นที$อยูใ่ นราชอาณาจักร และจะต้องมี
กรรมการซึ$งมีสัญชาติไทย ตามอัตราส่วนที$กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกําหนด
 ให้คณะกรรมการเลือ กกรรมการคนหนึ$ งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที$ คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการคนหนึ$ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที$ตามข้อบังคับในกิจการซึ$งประธานกรรมการมอบหมาย
 ให้ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัBงกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนีB
(?) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ$งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ$ง (?) หุน้ ต่อหนึ$ง (?) เสียง
(;) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที$มีอ ยูเ่ ลือ กตัBงบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ในกรณี ที$เลือกตัBงบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แ ก่ผูใ้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(y) บุ คคลซึ$ งได้รับ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การเลือ กตัBง เป็ น
กรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที$จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตัBงในครัBงนัBน ในกรณี ที$ บุคคลซึ$ ง
ได้รับการเลือกตัBงในลํา ดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที$จะพึงมี หรื อ
จะพึงเลือกตัBงในครัBงนัBนให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีB ขาด
 ในการประชุม สามัญประจํา ปี ทุกครัBง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวน
หนึ$ งในสาม (?/y) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้อ อก
โดยจํานวนใกล้เคียงที$สุดกับส่วนหนึ$งในสาม (?/y) กรรมการที$จะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรก และปี ที$ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นัBน ให้จบั สลาก ว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ
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ต่อ ไปให้กรรมการที$ อยูใ่ นตําแหน่ งนานที$สุดเป็ นผู้อ อกจากตําแหน่ ง กรรมการซึ$ งพ้น จาก
ตําแหน่งตามวาระนีBอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื$อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํา กัด หรื อกฎหมาย
ว่า ด้วยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายว่าด้วยการประกัน วิน าศภัย หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ กําหนด
4. ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
5. ศาลมีคาํ สัง$ ให้ออก
 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื$ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที$
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั กรรมการซึ$งลาออกตามวรรคหนึ$ งจะแจ้งการลาออกของตนให้น าย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํา กัด ทราบด้วยก็ได้
 ในกรณี ที$ ต ํา แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื$ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ$ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไปเว้น แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสอง (;) เดือน บุคคลซึ$งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที$ ยงั เหลือ อยู่ของกรรมการที$ ตนแทน มติของกรรมการตามวรรคหนึ$ งต้อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี$ (y/~) ของจํานวนกรรมการที$ยงั เหลืออยู่
 ในกรณี ที$ กรรมการพ้น จากตําแหน่งทัBงคณะ ให้คณะกรรมการที$ พ น้ จากตําแหน่ ง ยัง คงอยู่
รักษาการในตําแหน่งเพื$อดําเนินกิจการของบริ ษทั ต่อไปเพียงเท่าที$จาํ เป็ นจนกว่ากรรมการชุ ด
ใหม่เข้ารับหน้าที$ เว้นแต่ศาลจะมีคาํ สัง$ เป็ นอย่างอื$นในกรณี ที$คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ตามคํา สั$งศาล คณะกรรมการที$พน้ จากตําแหน่ง ต้องจัดให้มี การประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อเลือ กตัBง
คณะกรรมการชุ ดใหม่ภายในหนึ$ ง (?) เดือนนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ ง โดยส่ งหนังสื อนัด
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ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าสิ บสี$ (?~) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคํา บอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (y) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ น
ระยะเวลาสาม (y) วันติดต่อกัน
 ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี$ (y/~) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ$ งมาประชุมและมีสิท ธิ อ อก
เสี ยงและมีหุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ$งหนึ$ ง (?/;) ของจํานวนหุ ้น ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น ที$ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
 คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ จัดการกิจการทัBงหลายทัBงปวงของบริ ษทั และมีอาํ นาจหน้าที$
ดํา เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติของที$
ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการอาจ มอบหมายให้บุคคลหนึ$ งหรื อหลายคน ปฎิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึ$งแทนกรรมการก็ได้
 คณะกรรมการของบริ ษัท ต้อ งประชุ ม อย่ า งน้ อ ยสาม (y) เดื อ นต่ อ ครัB ง การประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ให้จดั ขึBน ณ.ท้องที$อันเป็ น ที$ ตB งั สํา นักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จังหวัดใกล้เคียง
 ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ป ระธานกรรมการ หรื อผูซ้ $ ึ งได้รับ มอบหมายจัด ส่ ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (Œ) วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ
เป็ นเร่ งด่วน เพื$อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื$น และ
กําหนดวันนัดประชุ มเร็วกว่านัBนก็ได้ ในกรณีที$กรรมการตัBงแต่สอง (;) คนขึBนไป ร้องขอให้มี
การเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุ มภายในสิ บสี$ (?~) วัน
นับแต่วนั ที$ได้รับการร้องขอเช่นว่านัBน
 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ$งหนึ$ งของจํานวน
กรรมการทัBงหมดจึงจะครบเป็ นองค์ป ระชุม ในกรณี ที$ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที$ป ระชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบ ัติหน้าที$ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที$ได้ให้กรรมการซึ$ ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ$งขึBนเป็ นประธานในที$ประชุม การวินิจฉัยชีBขาดของ ที$ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ$งมีเสี ยงหนึ$งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ$ งมี
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ส่วนได้เสี ยในเรื$ องใดไม่มี สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื$ องนัBน ในกรณีที$คะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที$ประชุมออกเสี ยงเพิ$มขึBนอีกหนึ$งเสียงเป็ นเสียงชีBขาด
 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ กิ จการ
ของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับ ผิด
ในห้างหุ้นส่วนจํา กัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชนหรื อนิ ติบุ คคลอื$นใดที$ ประกอบ
กิจการอัน มี สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น การแข่งขันกับ กิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทํา เพื$อ
ประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผูอ้ ื$น เว้นแต่จะแจ้งให้ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนจะมีมติแต่งตัBง
 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที$บริ ษทั ทํา ขึBนไม่
ว่าโดยตรง หรื อโดยทางอ้อม หรื อ ถือหุ ้น หุ ้นกู้ เพิ$มขึBนหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ใน
เครื อ
 กรรมการมีสิท ธิ ได้รับ ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ป ของเบีB ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื$น ตามที$ที$ประชุ มผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ$งที$ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป
หรื อ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี$ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัBนอาจให้ได้รับเบีB ย
เลีBยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทื อ น
สิ ท ธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ$ งได้รับเลื อกตัBงเป็ นกรรมการในอันที$จะได้รั บ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที$เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างบริ ษทั
 จํานวนหรื อชื$อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือ ชื$อผูกพันบริ ษทั ได้นB ัน ให้กรรมการสองคนลง
ลายมือชื$อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั โดยที$ประชุมผูถ้ ือ หุน้ หรื อคณะกรรมการ
มีอาํ นาจกําหนดรายชื$อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื$อผูกพันบริ ษทั ได้
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โครงสร้ างองค์ กร
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บทบาท หน้ าที.ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีจุดมุ่งหมายในการทํางาน มีความรู ้ความสามารถ และความ
เข้าใจในการดําเนินธุ รกิจ และความเสี$ ยงที$เกี$ ยวข้องของบริ ษทั ฯ เพื$อมัน$ ใจได้วา่ ปั ญหา
ต่างๆ ได้รับการแก้ไข้อย่างเหมาะสม และเพือ$ ให้เกิด ประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที$รับผิดชอบติดตามดูแลการจัดการของฝ่ ายบริ หาร และ
รายงานคณะกรรมการ บริ ษัท ฯ โดยทําการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน
ทบทวนขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และทบทวนการ ปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี. ยง กําหนดกรอบนโยบายกลยุท ธ์และแนวทางการปฏิบ ัติ
เกี$ยวกับความเสี$ ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ เพือ$ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ฯ พิจารณาในเรื$ องของการบริ หารความเสี$ ยง และกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริ หารความเสี$ ยง
4. คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าที$กาํ กับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริ หารความเสี$ ยงรวม ระเบียบวิธีป ฏิบ ัติเกี$ ยวกับ
การลงทุนและข้อกําหนดของกฎหมายที$เกี$ยวข้อง โดย พิจารณาความเสี$ ยงที$เกิดจากการ
ลงทุน และกําหนดให้มีแนวทางการบริ หารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบความ เสี$ยงใน
การลงทุนต่าง ๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ
5. ฝ่ ายการลงทุน ดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที$คณะกรรมการการลงทุน
กําหนด รวมถึงปฏิบตั ิตาม ข้อกําหนดของ คปภ. เรื$ องการลงทุนประกอบธุ รกิจอื$น ของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย รวมถึงกฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวข้อง
6. หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี. ย ง ร่ วมกําหนดกรอบและแนวทางการบริ หารความเสี$ ย ง
ประเมินความเสี$ ยง จัดทําดัช นี ชีBวดั ความเสี$ ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุม และลด
ความเสี$ยง
7. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มี บ ทบาทที$ สํา คัญ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล และยกระดับ
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มาตรฐานของระบบการควบคุม ของบริ ษทั ฯ ทําหน้าที$สอบทานและทดสอบระบบการ
ควบคุมและระบบการบริ หารความเสี$ ยง
8. หน่ ว ยงานกํา กับดูแลการปฏิบัติต ามกฎหมาย มี ห น้า ที$ ใ นการติดตามและกํา กับ การ
ปฏิบัติงานของ หน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษัทฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวข้อง

กรรมการและเจ้ าหน้ าที.บริ หารของบริ ษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื$อ - นามสกุล
นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
นายปิ ยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์
นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
นางสาววีรภัทร อุดมคํา
นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ์
นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน

ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร
กรรมการบริ หารฝ่ ายขาย
กรรมการบริ หารฝ่ ายสินไหม
ประธานเจ้าหน้าที$ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้าหน้าที$ฝ่ายการเงิน

มีข อบเขตหน้ าที. และอํานาจของกรรมการบริ ห ารของบริ ษัท ฯ มีอํานาจในการดํา เนิ น งานแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรื. องต่ าง ๆ ดังนีa
1. บริหารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและข้อบังคับ และมติที$ อ อก
โดยที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ ให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
บริ ษัท ฯ และ ในการบริ ห ารกิ จ การ ประธานเจ้า หน้ า ที$ บ ริ หารต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. กําหนดเงื$อนไขในการทํางานของพนักงาน และลูกจ้าง ออกคําสัง$ หรื อประกาศกําหนดวิธีการ
บริหารงานและการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั ฯ และมติ
คณะกรรมการ หรื อ กฎหมายแรงงาน หรื อ กฎหมายอื$นที$เกี$ยวข้อง
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3. กิจการเกี$ยวกับบุคคลภายนอก ประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร และ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามมี
อํานาจกระทําแทนและผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที$ที$ระบุไว้ในข้อ1. เว้นแต่
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร และ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํา
กิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

การสรรหาและการแต่ งตัaง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.
2.
3.

ชื. อ - นามสกุล
นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
นายปิ ยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์
นายอริ ชยั ธรรมวงศ์

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคล เป็ นส่วนหนึ$งของการมีระบบ
การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที$ ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการสรรหา กํา หนด
ค่าตอบแทน และบริ หารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที$เสนอนโยบายการสรรหา การกําหนดค่าตอบแทน
ให้กบั กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีความเป็ นธรรม ถูกต้องตามเกณฑ์
ระเบี ยบ ข้อกําหนด และกฎหมายที$เ กี$ยวข้อง รวมทัBงกําหนดนโยบายและยุท ธศาสตร์ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
e. องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคลได้รับการแต่งตัBงจาก
กรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที$มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื$ องการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน การบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นอย่างดี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า y คน
T. คุณสมบัติ
;.? เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ดา้ นบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีความ
เข้าใจถึงหน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หาร
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ทรัพยากรบุคคล
;.; มีความอิสระ และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที$ได้อย่างเพียงพอ

V. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 ให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรั พยากรบุ คคล มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ y ปี ทัBงนีB เมื$อครบกําหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตัBงให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ต่อไปอีกได้
3.2 กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคลพ้นจากตําแหน่งเมื$อ
y.;.? ครบกําหนดตามวาระ
y.;.; ลาออก
y.;.y ตาย
y.;.~ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ ตําแหน่ง
ในกรณี ที$ตาํ แหน่งกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคล ว่างลง
เพราะเหตุอื$นนอกจากครบกําหนดตามวาระให้คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัBงบุคคลที$
มีคุณสมบัติครบถ้วนขึBนเป็ นกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคลแทน
โดยบุคคลที$เข้าเป็ นกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน และบริ หารทรัพยากรบุคคลอยูใ่ นตําแหน่ง
เพียงเท่าวาระที$ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคลซึ$ ง
ตนแทน
4. ขอบเขตหน้ าที.และความรั บผิดชอบ
เพื$อให้การปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลสามารถสนับ สนุนงานของบริ ษทั ฯ และเป็ นไปตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที$ ดี
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดขอบเขตหน้าที$ ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังนีB
W.e ด้านการสรรหา
 กํา หนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลัก เกณฑ์ใ นการสรรหากรรมการบริ ษัท
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที$ได้รับการแต่งตัBงจากคณะกรรมการบริ ษทั
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ที$ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื$ อ บุ ค คลที$ มี คุ ณ สมบัติเ หมาะสมเพื$ อ ดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย และที$ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั
เพื$อทดแทนในตําแหน่งที$ว่าง หรื อตามความเหมาะสม นําเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษทั เพื$อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัBง
 พิ จ ารณาสรรหาผู ้บ ริ หารในตํา แหน่ ง กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื$อพิจารณาแต่งตัBง และกําหนดแนวทางการประเมิน ผลงาน
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เพื$อพิจารณาปรับ ผลตอบแทนประจําปี โดยคํานึ งถึงหน้าที$
ความรับผิดชอบและความเสี$ ยงที$เกี$ยวข้อง
W.T ด้านกําหนดค่าตอบแทน
 เสนอแนวทางและวิธีก ารในการกําหนดค่าเบีB ยประชุ ม ค่ารั บ รอง เงิน รางวัล และ
บําเหน็จ รวมทัBงประโยชน์อื$นใดที$มีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที$ปรึ กษาคณะกรรมการ นําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
 เสนอแนะนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื$ องการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้เหมาะสมและอยูใ่ นระดับ ที$เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรม
ในระดับเดียวกัน และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื$อพิจารณาอนุมตั ิ
W.V ด้านการบริหารทรัพ ยากรบุคคล
 เสนอแนะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริ หารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการ
จัดโครงสร้างองค์กร ระบบประเมินผลการทํางานของพนักงาน พร้อมทัBงหลักเกณฑ์
การจ่ายผลตอบแทนพนักงาน เพื$อให้สอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ การบริ หารงานของ
บริษทั ฯ
 พิจารณากลัน$ กลองผูท้ ี$เหมาะสมที$จะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารตัBงแต่ระดับ ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายขึBนไป ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื$อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัBง
 เสนอแนะนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื$ องการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
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ผูบ้ ริ หารตัBงแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึBนไป ให้เหมาะสมและอยูใ่ นระดับที$เทียบเคียง
ได้ก ับ อุต สาหกรรมในระดับ ดี ย วกัน และนําเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื$ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
 ดูแลกําหนดนโยบายให้มีอตั ราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที$สามารถ สรร
หา บรรจุบุคลากรจากภายนอก และรักษาไว้ซ$ ึ งบุคลากรภายในที$มีศกั ยภาพ
W.W ด้านอื.นๆ
 ดําเนินการอื$นใดตามที$คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
Y. การประชุ ม
<.? คณะกรรมการการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคล จะต้องจัดให้มี
การประชุมอย่างน้อยปี ล ะ ? ครัBง
<.; ในการประชุมแต่ละครัBง จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ$งหนึ$งของจํานวน
กรรมการทัBงหมด
<.y ในกรณีที$ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริ หารทรัพยากรบุคคลไม่อยู่
ในที$ป ระชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิบ ัติหน้าที$ ป ระธานได้ ให้กรรมการที$ มาร่ วมประชุ ม เลื อ ก
กรรมการหนึ$งคนเป็ นประธานในที$ประชุม
<.~ การวินิจฉัยชีBขาดของที$ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที$
ประชุมออกเสียงเพิ$มอีกเสียงหนึ$งเป็ นชีBขาด
<.< กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบริ หารทรัพยากรบุคคลคนใดมีส่วนได้เสียใน
เรื$ องหนึ$งเรื$ องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื$ องนัBน
Z. การรายงาน
=.? รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ปี ละ ? ครัBง
=.; สรุ ปผลการดําเนินงานไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
[. การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
องค์ ประกอบของการพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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• ฝ่ ายทรัพ ยาการบุ คคลเสนอความเห็น ต่อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี$ยวกับ โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบค่าตอบแทนสํา หรับกรรมการเป็ นประจํา ทุกปี
• พิจารณาให้ความเห็น ชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื$อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุ มตั ิและดํา เนินการประเมิน โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะนํา ผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
• เสนอหลักเกณฑ์การพิ จารณาค่า ตอบแทนอย่า งเหมาะสมกับ หน้าที$ ความรับ ผิ ดชอบของ
กรรมการโดยเชื$อ มโยงค่าตอบแทนกับผลประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดํา เนินงานของ
บริ ษทั ฯ โดยรวมเพื$อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที$มีความสามารถ มีคุณภาพ และ
ศักยภาพ ทัBงนีB ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาเพื$อให้ความเห็นชอบก่อนนํา เสนอ
ต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจํา ปี เพือ$ พิจารณาอนุมตั ิ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.

ชื$อ - นามสกุล
นางทรงวิไล จิรโพธิ•ทอง
นายสาวสายใจ หวังพัฒนศิริกุล
นางสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็ นคณะกรรมการอิ สระได้จัดตัBงขึBนโดยมติ
ของคณะกรรมการบริ ษทั เพื$อส่งเสริ มระบบการกํากับ ดูแลกิจการที$ดี และ เสริ มสร้างประสิท ธิภาพ
ในการดําเนิ น การ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนับ สนุ น และปฏิบ ัติการในนามของ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ$ สร้างความเชื$อมัน$ ให้และความน่าเชื$อถือของรายงานทางการเงินที$เสนอแก่
ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี$เกี$ยวข้องอื$น สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความ
เสี$ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบ ตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที$ ดี
จริ ยธรรมธุรกิจและกฎหมายที$เกี$ยวข้องรวมทัBงประสานงานกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1. องค์ประกอบ
2.1.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจํานวน y ท่าน ซึ$งเป็ นกรรมการอิสระ ; ท่าน
2.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อ ย 1 ท่าน ที$มี
ความรู ้และ ประสบการณ์ ด้านการบัญชี หรื อ การเงินอย่างเพียงพอที$จะทําหน้าที$ในการสอบ
ทานความน่าเชื$อถือ ของงบการเงินได้
2.2. คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์
ข้อ 18 ข้อ 19 และ ข้อ20 ตามประกาศของคณะกรรมการกํา กับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
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ประกันภัย เรื$ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื$อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และ การ
ควบคุมภายใน ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 กําหนดขึBน โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมี
ความเป็ นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ในลักษณะที$อาจจะมี
ผลต่อการใช้ดุลยพินิจตาม หน้าที$และความรับผิดชอบอย่างอิสระ
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1. วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบมีกาํ หนดเวลาคราวละ 4ปี นับตัBงแต่วนั ได้รับการ
แต่งตัBง
3.2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รั บ การแต่ง ตัBง กลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง ต่อ ไปได้อี ก โดยมติ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้
3.3. นอกเหนื อจากการพ้น จากตําแหน่งเมื$อครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที$กาํ หนด กรรมการ
ตรวจสอบจะพ้นตําแหน่งเมื$อ
1.) ลาออก
2.)
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ กําหนดประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื$ อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื$อนไข
ในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ.
2557

4. ขอบเขตอํานาจหน้ าที.และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางบการเงินที$ถูกต้อง ครบถ้วน เชื$อถือได้และเปิ ดเผย
ข้อมูลที$สาํ คัญโดยครบถ้วนและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที$รับรองโดยทัว$ ไป
4.2 สอบทานและประเมิน ผลให้บ ริ ษทั มี ระบบการควบคุ ม ภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสี$ ยงที$เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบ
เป็ นที$ยอมรับ ตาม มาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหน้าที$ ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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4.3 สอบทานให้บ ริ ษทั ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่าด้วยการประกัน วิน าศภัย ข้อ กําหนดของ
สํานักงานและกฎหมายอื$นที$เกี$ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัBงบุ คคลซึ$งมีความเป็ นอิสระเพื$อทําหน้าที$ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว รวมทัBงเข้าประชุ มร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี โดยไม่มีผูบ้ ริ หารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละหนึ$งครัBง
4.5 ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ ายบริ หารเพื$ อ การกํา กับ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ง านให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื$ อ ดํา เนิ น การ
ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขภายในเวลาที$ ค ณะ กรรมการตรวจสอบเห็ น สมควร ในกรณี ที$
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา ดังต่อไปนีB
ก) รายการที$เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ต มีสิ$งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที$สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้วยการประกันวิน าศภัย หรื อ กฎหมายอื$นที$เกี$ ยวข้อ งกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
4.6 แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
4.7 สอบทานให้มั$นใจว่าหลักจริ ยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณผูบ้ ริ หารและพนักงานและ
นโยบายในการป้ องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ได้จดั ทําเป็ น ลายลัก ษณ์
อักษร ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
5. การประชุ ม
a. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที$เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4
ครัB ง และมี อ าํ นาจในการเรี ยกประชุ ม เพิ$ ม ได้ ตามความจํา เป็ น และองค์ป ระชุ ม
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่ากึ$งหนึ$ง
b. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ ริ หารสู งสุดของกลุ่มบริหารความ
เสี$ ยงฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี หรื อบุ คคลที$เ กี$ยวข้อ งเข้า ร่ วม
ประชุมและขอข้อมูลตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับวาระการประชุมนัBน ๆ
6. ความรับผิดชอบอื.น ๆ
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a. คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งจัดทํา รายงานเป็ นลายลัก ษณ์ อักษร แสดงถึ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบ และการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื$ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ ต้องเสนอ เป็ นส่ วนหนึ$ งของรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ด้วยทัBงนีB รายงานดังกล่าวควรระบุถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ
และภารกิจ หรื อ กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบที$ได้กระทําในรอบปี ที$ผ่าน
มา และ คําแนะนํา
b. ปฏิบตั งิ านอื$นตามที$คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
c. สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่า งสมํ$าเสมอ และ
นําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษทั เมื$อมีการแก้ไข
d. จัดให้มีการประเมิน ตนเองอย่างน้อ ยปี ละ 1 ครัBง และนําเสนอผลการประเมิน ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
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คณะกรรมการบริหารความเสี.ย ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื$อ - นามสกุล
นายปิ ยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์
นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
นางสาววีรภัทร อุดมคํา
นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน
นางนันทนา ศรี สมวงศ์

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี.ยง
1. วัตถุประสงค์
เพื$อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการที$ดีของบริ ษทั ฯ (Good Governance) ในด้าน
เกี$ยวกับการบริ หาร และจัดการความเสี$ ยงที$อาจเกิดขึBนกับกิจการให้มีป ระสิท ธิ ภาพ คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงได้แต่งตัBงคณะกรรมการบริ หารความเสี$ ยง (Risk Management Committee) เพื$อดําเนิน การ
บริหารจัดการความเสี$ ยง โดยสอดคล้องเชื$อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
เพื$อทําหน้าที$ดงั กล่าวในนามของคณะกรรมการบริ ษทั
2. หน้ าที.และความรับผิดชอบ
2.1 พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี$ ยง ให้แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั เพื$อพิจารณาอนุมตั ิ
2.2 พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็น ชอบความเสี$ ยงที$ ยอมรับ ได้ (Risk Appetite) และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื$อรับทราบ รวมทัBงรายงานความเสี$ยง และการจัดการความเสี$ ยงที$สาํ คัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ$าเสมอ
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2.3 กํากับดูแลกิจการ การพัฒนาและการปฏิบ ัติตามนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี$ ยงอย่าง
ต่อเนื$อง เพื$อให้บริ ษทั ฯ มีระบบบริหารความเสี$ยงที$ทีประสิทธิภาพทัว$ ทัBงองค์กร และมีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างต่อเนื$อง
2.4 สอบทานรายงานการบริ หารความเสี$ ยง เพื$อติดตามความเสี$ ยงที$มีสาระสําคัญ และดําเนิน การ
เพื$อให้มนั$ ใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี$ ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ ยวกับความเสี$ยงที$สาํ คัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็ นผูส้ อบทานเพือ$ ให้มนั$ ใจว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที$เหมาะสมต่อการจัดการความ
เสี$ยงรวมทัBงการนําระบบการบริ หารความเสี$ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิต ามทัว$
ทัBงองค์กร
2.6 ปฏิบตั กิ ารอื$นใดเกี$ยวกับการบริ หารความเสี$ ยงที$คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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คณะกรรมการลงทุน
1.
2.
3.

ชื. อ - นามสกุล
นางชมพรรณ กุลนิเทศ
นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการลงทุน

กรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอื.น
เพื$อให้การดําเนิ นธุ รกิ จของ บริ ษทั แปซิฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน) เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และ ประสิ ทธิผล มีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที$สามารถควบคุมและยอมรับ
ได้ บริ ษัท ฯ จึ งได้มี การกําหนดนโยบายและมาตรการ ในการบริ ห ารจัด การความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนบริ ษทั กรอบนโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสี$ ยง โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
การลงทุน กํากับ ควบคุมดูแล และมีหน่วยงานที$ เกี$ยวข้องทําหน้าที$บริ หารงาน เพื$อให้มีการปฏิบ ัติ
ตามนโยบายและมาตรการในการบริ หารจัดการเงิน กองทุนของ บริ ษทั ฯ ที$กาํ หนดไว้ และให้มีการ
ติดตามแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันสถานการณ์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบายนีB มีเพื$อช่วยให้ บริ ษทั มีการบริ หารจัดการสิ นทรัพ ย์และหนีBสินได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การกํากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมิ นผลการลงทุน ในสิ น ทรัพ ย์ของบริ ษทั ฯ การ
ลงทุนในสินทรัพย์เหล่านัBนจะถูกจัดขึBนโดยคณะกรรมการลงทุน เพือ$ ประโยชน์ในการดําเนินการตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ นโยบายนีBมีความสอดคล้อง ดังต่อไปนีB
 กําหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที$ยอมรับได้และไม่ต$าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื$อใช้
เป็ น แนวทางในการรั กษาระดับ ของเงิ นกองทุ น ให้เพียงพอในการรองรับ ความเสี$ ยงอย่า ง
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
 กําหนดและมอบหมายหน้าที$ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายที$เกี$ยวข้อง
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 สร้างความเข้าใจที$ ชัดเจนของทุ กฝ่ ายที$ เกี$ยวข้อ งในส่วนของเป้ าหมายการบริ หารและดํา รง
เงินกองทุนของบริ ษทั และวัตถุป ระสงค์ รวมทัBงกําหนดและจัดสรรสิ นทรั พย์และหนีB ตาม
ความเสี$ยงที$ยอมรับได้ และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ สํานักงาน (คปภ.)
 การบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุนจะต้องคํานึ งถึงสภาพคล่องและการกระจุกตัวของ
เงินกองทุนของบริ ษทั
 กํา หนดขัBน ตอนโครงร่ า งและเกณฑ์ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผลและเปรี ยบเที ย บผลการ
ดําเนิ นงาน โดยผูจ้ ดั การการลงทุนเป็ นประจําตามกําหนด รวมถึงรายงานผลการดําเนิน งาน
ของคณะกรรมการบริ ห าร (Board Of Director) และ / หรื อ คณะกรรมการการลงทุ น
(Investment Committee)
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิและกระบวนการบริหารความเสี.ย ง ที.เกิดจากการลงทุน ความรั บผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร หรื อคณะกรรมการการลงทุน
1. คณะกรรมการบริ หาร ต้องมีความรับ ผิดชอบสู งสุ ดสําหรั บ กลยุทธ์การลงทุ น และการบริ หาร
ความเสี$ยงขององค์กร และสินทรัพย์ลงทุน
2. คณะกรรมการบริ หาร อาจมอบหมายอํานาจ เรื$ องการลงทุนขององค์กรที$จะเกิดขึBน ให้อยูภ่ ายใต้
คณะกรรมการการลงทุน โดยต้องมีคุณสมบัติสมาชิกตามกฎระเบียบของ คปภ.
3. คณะกรรมการบริ หารหรื อ คณะกรรมการการลงทุน อาจจ้างผูเ้ ชี$ ยวชาญภายนอกเป็ น ที$ป รึ กษา
การลงทุน หรื อผูจ้ ดั การการลงทุน ในการจัดการพอร์ตการลงทุนขององค์กรในกรณีที$จาํ เป็ น
4. คณะกรรมการบริ หาร หรือ ผูม้ ีอาํ นาจที$ได้รับการแต่งตัBง หรื อ คณะกรรมการการลงทุน เป็ นผูท้ ี$มี
หน้าที$รับผิดชอบในการจัดการสินทรัพย์การลงทุนขององค์กร โดยมีเงื$อนไขดังต่อไปนีB
4.1 ต้องมีการสื$ อสารความต้องการทางการเงินขององค์กร ให้กบั ผูจ้ ดั การการลงทุนในเวลาที$
เหมาะสม
4.2 พิจารณาและอนุ มตั ิ วัตถุ ป ระสงค์การลงทุ น รวมถึงแนวนโยบายและการจัดสรร ของ
ทรัพย์สินที$จะนําไปลงทุนเป็ นประจําทุกปี
4.3 มีความรอบคอบในการเลือ กวิธี การหรื อผูเ้ ชี$ ยวชาญด้านการลงทุ นที$ มีคุณ ภาพ รวมทัBง
ผูจ้ ดั การการลงทุน การจัดการสินทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีและผูด้ ูแลสิ นทรัพย์
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4.4 มีการประเมินอย่างสมํ$าเสมอในประสิ ทธิภาพการทํา งานของผูจ้ ัดการการลงทุนในด้าน
การจัดการสินทรัพย์เพื$อให้มนั$ ใจว่า ตรงตามแนวทางการดําเนินงาน และตรวจสอบความ
คืบหน้าให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
4.5 มีการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ ายการลงทุน ให้เป็ นไปตามนโยบายของ
องค์กรที$วางไว้
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทินที.ล่วงมาที.ผู้สอบบัญ ชี ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ว ปี TYZ2
https://www.pacificcrosshealth.com/financials/
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