
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 

แบบ ปผว. 1 รายปี 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจําปี 2562 
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เรื.อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษทัประกันวนิาศภัย  

 
บริษทัแปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มูลที$เปิดเผย ดว้ยความ

ระมดัระวงั และบริษทัขอรับรองว ่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง  ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้$น
สาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที$ควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั และขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลที$ได้
เปิดเผยทุกรายการของบริษทั 
                                                                  
                                                          
               

              นายโธมสั เพรสทิส ธอมสัน 

                                                         ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร                                                               

 

 

                                                             นายธนฉัตร   แกว้ใจเพชร 

                                                          ตาํแหน่ง กรรมการ  

                เปิดเผยขอ้มูล ณ วนัที$ 20 พฤษภาคม 2563 
             ขอ้มูลประจาํปี ;<=2 

 
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาํสั�งนายทะเบียนที� ��/!"#$) 
 
 

แบบ ปผว. ? รายปี 
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ประวัตบิริษัท 
         

บริษัท แปซิฟิค ครอส อนิเตอร์เนชั.นแนล จํากดั 

เป็นผูเ้ชี$ยวชาญดา้นการประกนัสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง 45 ปี และยงัเป็นเจา้ของ  

บริษทัประกนัสุขภาพที$มีชื$อเสียงมากมายทัBงในอดีตและปัจจุบนั  (บลู ครอส ประกนัภยั อินคอร์

ปอเรชั$น  ในประเทศฟิลิปปินส์ ; บลู ครอส ในประเทศไทยและฮ่องกง) บริษทั แปซิฟิค ครอส 

ประกนัสุขภาพ จาํ กดั (มหาชน) เป็นส่วนหนึ$งของ กลุ่มแปซิฟิค ครอส ซึ$งเป็น ผูเ้ชี$ยวชาญดา้น

การประกนัสุขภาพและการเดินทางในอนัดบัตน้ๆ ของเอเชีย ซึ$ งในปี พ.ศ. 2523   ทางบริษทัฯ 

ไดรั้บอนุญาตเป็นครัB งแรก ถือเป็นการมีส่วนร่วมครัB งแรกของเราในตลาดประกนัสุขภาพของไทย 

เราไดจ้ัดตัBง บริษทั บลู ครอส ประเทศไทย และบริษทันีB ก็ไดถู้กซืBอไปโดยบูพาในปี พ.ศ. 2539  

จากนัBนในปี พ.ศ. 2544 บริษทัฯ ก็ไดก้ลบัเขา้มาในประเทศไทยอีกครัB งในนาม บริษทั เมด-ชัวร์ 

เซอร์วิสเซส จาํ กดั โดยเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนกบั บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีหนา้ที$

บริหารงาน และนโยบายการประกนัสุขภาพและการประกันภยัเดินทาง หลงัจากตัBงแต่ปี พ.ศ. 

2548 -2557 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จํา กัด (มหาชน) 

บริหารงานและนโยบายการประกนัสุขภาพ ภายใตชื้$อโครงการ แอลเอม็จี  แปซิฟิค เฮล้ท์แคร์  

 

ในช่วงหลายปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ไดรั้บการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและ

ส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซืBอหุน้กิจการบริษทัประกนัสุขภาพ

ที$จดทะเบียนชื$อว่า “บริษทั บริรักษป์ระกนัภยั จาํ กดั (มหาชน)” และปรับโครงสร้างเพิ$มทุนจด

ทะเบียน 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และไดเ้ปลี$ยนชื$อใหม่โดยเปิดตวัอยา่งเป็นทางการว่า “บริษทั แป

ซิฟิคครอส ประกนั สุขภาพ จาํ กดั (มหาชน)” อยา่งเป็นทางการในเดือนกนัยายน พศ. 2557 ผล

การดาํ เนินงานเติบโตต่อเนื$อง อยา่งรวดเร็วและมั$นคง ณ สิBนสุดปี พ.ศ 2561 บริษทัฯ มีทุนจด

ทะเบียน 500 ลา้นบาท 
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วสัิยทัศน์ 

 
 เป็นที$ปรึกษาให้กบัลูกคา้ในการใหแ้นวทางและคาํแนะนําเกี$ยวกบัประกนัสุขภาพ ประกนั

อุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ประกันการเดินทางซึ$ งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย และมี

รายละเอียดกรมธรรมที์$เขา้ใจง่าย ใหอ้าํนาจแก่ลูกคา้ในการตดัสินใจ ลูกคา้สามารถติดตอ่บริษทัฯ 

ไดห้ลากหลายช่องทางตามความตอ้งการ 

 

พนัธกิจ 
 

 ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ทุกช่วงอาย ุโดยใหข้อ้มูลที$ครบครันประกอบการตดัสินใจ ในการซืBอ

ประกนัภยั  และ สร้างความสัมพนัธ์ที$มั$นคงกบัตวัแทนและผูถ้ือกรมธรรม์ในทุกช่องทางการจัด

จาํหน่าย 
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จรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิ (Business Code of Conduct) 

 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษทัฯ ประกอบธุรกิจทุกขัBนตอนดว้ยความซื$อสัตย์สุจริต

และตรงไปตรงมา อีกทัB งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อันพึงได้รับของ

พนักงานของเรา เราจะเคารพต่อผลประโยชน์อันพึงไดรั้บของผูที้$ เราติดต่อธุรกิจด้วย

เช่นเดียวกนั 

 ความรับผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีความมุ่งมั$นในการเป็นตวัแทนที$ดีของผูถื้อหุน้ โดย

คาํนึงถึงการสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจอยา่งมั$นคง ต่อเนื$องและย ั$งยืนผ่านการบริหารงานที$มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรงไปตรงมา 

 ผูร่้วมธุรกิจ บริษทัฯ มุง่มั$นที$จะสร้างสัมพนัธภาพที$นาํ มาซึ$งผลประโยชน์ร่วมกบั ลูกคา้ คู่

คา้อื$นๆ บริษทัฯคาดหวงัวา่ในการทาํ ธุรกิจร่วมกนั ผูร่้วมธุรกิจจะยึดมั$นในจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจอยา่งสมํ$าเสมอเช่นเดียวกนั 

 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน พนักงานถือเป็นทรัพยากรที$มีค่าสูงสุดและปัจจยัสําคญัสู่

ความ สาํเร็จขององคก์ร บริษทัฯจึงมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของ

การทาํงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั$น

ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

 ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความไวว้างใจที$ ลูกค้ามีให้และตดัสินใจ

เลือกใช้บริการกบับริษทัฯ เป็นสําคญั ดังนัBนจึงมุ่งมั$นที$จะผลิตสินค้าและบริการที$ดี มี

คุณภาพและมองหาโอกาสในการพฒันา ยกระดบัคุณภาพให้สูงยิ$งๆ ขึBนไปอยูเ่สมอ 

 การแขง่ขนัทางการคา้ บริษทัฯ เชื$อในการแขง่ขนัทางการคา้ที$ยติุธรรมและสนับสนุนการ

พฒันากฎหมายดา้นการแข่งขนัทางการคา้ที$เหมาะสม บริษทัฯและพนักงานจะทาํ ธุรกิจ

เชิงแข่งขนัทางการคา้ ตามกฎกติกาขอ้บงัคบัอยา่งยุติธรรมและถูกตอ้ง 

 ความซื$อสัตย์สุจริต เราจะไม่ให้หรือรับสินบนใดๆ ทัB งทางตรงและทางอ้อมรวมทัB ง

ผลประโยชน์ต่างๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอนัมิชอบและพนกังานทุกคนตอ้งไมเ่สนอ 

 



 

P a g e  5 | 51                                                                                                                                       Experience Matters 

 

หรือรับของกํานัลใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นสิ$งของหรือเงินที$จัดอยู่ในข่ายการรับสินบน การ

เรียกร้องหรือเสนอสินบนใดๆ จะตอ้งไดรั้บการปฏิเสธโดยทนัทีและให้รายงานต่อฝ่าย

บริหารหากมีการกระทาํ ดงักล่าวเกิดขึBน 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พนกังานทุกคน ตอ้งหลีกเลี$ยงการทาํ กิจการส่วนตวัหรือ 

การมีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ที$อาจขดักบังานในหน้าที$ที$รับผิดชอบตอ่บริษทัฯ อยู ่

และจะตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองหรือผูอื้$น โดยใชต้าํแหน่งหน้าที$ของตน

ในทางมิชอบ 

 

ค่านิยม (Core Values) 

 การมุ่งเนน้ที$ลูกคา้ (Customer Focus)  

มุ่งสร้างวฒันธรรมในการตอบสนองความต้องการหรือแกปั้ญหาให้แก่ลูกคา้ได้อย่าง

รวดเร็ว และมีคุณภาพอยา่งต่อเนื$องและระยะยาว เพื$อสร้างความพึงพอใจที$เหนือความ

คาดหมายให้กบัลูกคา้ผูซึ้$งนาํโอกาสทางธุรกิจมาใหก้บัเรา 

 มุง่ประสิทธิผล (Effectiveness-Oriented)   

 ตัB งมั$นในประสิทธิผลในการทํา งานโดยมุ่งผลลัพธ์ ณ จุดสิBนสุดของกิจกรรมผ่าน

กระบวนการกาํหนดตวัชีBวดัผลสาํเร็จที$ชัดเจน เป็นหนทางในการบรรลุเป้าประสงค์หรือ

เป้าหมายที$ไดก้าํหนดไว ้ก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จระดบับุคคลทีมงานและองคก์ร 

 การพฒันาอยา่งตอ่เนื$อง (Continuous Improvement)  

การปรับปรุงงานเพื$อเพิ$มผลิตภาพ (Productivity) อยา่งตอ่เนื$องเป็นสิ$งจาํเป็นในสภาวะการ

แข่งขนัในปัจจุบนั การปรับปรุงงานก่อให้เกิดการเปลี$ยนแปลงทาํ ให้เกิดคุณภาพใหม่ใน

องคก์ร ซึ$ งเป็นตวัชีBขาดการยอมรับของลูกคา้ที$สําคญัตอ้งมีการพฒันาทั$วทัBงองค์กรอยา่ง

ตอ่เนื$อง 

 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
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ความเป็นมืออาชีพตอ้งมี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาตนสู่ความ

เป็นมืออาชีพในสายงานของตนอย่างสมํ$าเสมอที$สําคญัก็คือ ตอ้งมีจิตสํา นึกในความ

รับผิดชอบ ตอ่ตนเอง องคก์ร สังคมและประเทศชาติ 

 

 การทาํ งานเป็นทีม (Teamwork)  

การทาํ งานเป็นทีม เป็นสิ$งจาํ เป็นสาํ หรับการเพิ$มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารงาน ทีมทีจะประสบความสาํเร็จคือกลุ่มของบุคคลที$ทาํ งานร่วมกนั เพื$อให้บรรลุ

เป้าหมาย การทาํงานเป็นทีมนัBนมีคา่เกินกวา่ความหมายคาํวา่กลุ่มคน หวัใจของการทาํ งาน

เป็นทีมขึBนอยู่กบัการมีผูน้ ําที$ เขม้แข็งและผูต้ามที$ขบัเคลื$อนงานของทีม เพื$อการบรรลุ

วตัถุประสงคต์อ้งกระทาํ ดว้ยการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํ  

 ความซื$อสัตย ์(Integrity) 

ความซื$อสัตย์ เป็นคุณธรรมที$จํา เป็นต่อทุกสังคม การมีความซื$อสัตย์ต่อตนเอง ต่อ

ครอบครัว ต่อหน้าที$การงาน ต่อมิตร ต่อประเทศชาติ นาํ มาซึ$งการประสบความสาํเร็จใน

ชีวิต ความซื$อสัตยใ์นการทาํ งานจะส่งผลโดยตรงต่อคุณลกัษณะส่วนบุคคลของตวัเราเอง

ที$คนอื$นมองหรือรับรู้ในตวัเราวา่ เป็นคนที$มีความซื$อสัตยห์รือไม่ นอกจากนีB ยงัรวมไปถึง

ผลต่อเนื$องไปยงัหน่วยงานและองคก์รของเราเอง 
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ผลการดําเนินงาน รวมถึง ผลการวเิคราะห์ และ อัตราส่วนต่าง  ๆที.เกี.ยวข้อง 

การรับประกนัวนิาศภัย 

ธุรกิจหลักของบริษทั คือ การรับประกนัการรับประกนัภยัประเภทอุบติัเหตุและสุขภาพ และ

ประกนัภยัการเดินทาง โดยมีการจาํหน่ายผา่นทางช่องทางตา่งๆ อาทิเช่น ตวัแทน นายหน้า นายหนา้

นิติบุคคล และมีการแบ่งการรับประกนัภยัเป็น 

1. การรับประกนัภยัโดยตรง 

2. การรับประกนัตอ่และเอาประกนัตอ่ระหว่างบริษทัประกนัวนิาศภยัอื$นๆ เพื$อเป็นการกระจาย
ความเสี$ยงในการรับประกนัภยั 

ผลติภณัฑ์ 3 อนัดบัแรก ของการรับประกนัภัย 

 การประกนัสุขภาพ 

 การประกนัภยัอุบติัเหตุ 

 การประกนัภยัการเดินทาง 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

รายการ 2562 2561 
เบีBยประกนัภยัรับรวม 451.80 369.61 
เบีBยประกนัภยัที$ถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 249.31 221.64 
รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ้ื$น   74.81 63.00 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (17.02) 6.09 
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อตัราส่วนทางการเงินที.สําคัญ (ร้อยละ)  

อตัราส่วน 2562 2561 
อตัราส่วนคา่สินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 60% 50% 
อตัราส่วนคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินธุรกิจประกนัภยั ( Expense Ratio) 28% 21% 
อตัราส่วนรวม ( Combined Ratio) 102% 98% 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 530% 536% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ ( Return on equity) -9.15% 4.56% 

 

การบริหารความเสี.ยงขององค์กร 
(Enterpr ise Risk Management : ERM) 

 

เพื$อการบริหารจดัการความเสี$ยง คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความ

เสี$ยงเป็นผูก้าํหนด นโยบายการบริหารความเสี$ยงและใหห้น่วยงานนาํไปเป็นแนวทางและกลยทุธ์ใน

การบริหารความเสี$ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบอยา่งต่อเนื$อง บริษทัฯ ไดน้าํ เอา

การบริหารความเสี$ยงแบบ “Three Lines of Defense” มาประยกุตใ์ชโ้ดยแบ่งผูรั้บผิดชอบความเสี$ยง  

ออกเป็น y ลาํดบัดงันีB  

1. ผูรั้บผิดชอบระดบัแรก (First line of defense) – คือหน่วยธุรกิจที$แบกรับความเสี$ยง มีหน้าที$

ในการระบุและบริหารความเสี$ยงโดยตรง (ออกแบบและดาํเนินการในการควบคุม) หน่วย

ธุรกิจเหล่านีB จึงตอ้งให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี$ยงให้เป็นองคป์ระกอบสําคญัใน

การทาํงาน 

2. ผูรั้บผิดชอบระดับที$สอง (Second line of defense) – หน้าที$หน่วยบริหารความเสี$ยงและ 

หน่วยกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบในดา้นการตรวจสอบอยา่งต่อเนื$อง
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เกี$ยวกบัการออกแบบและการดาํเนินการของการควบคุมในผูรั้บผิดชอบระดบัแรก รวมถึง

จดัทาํขอ้เสนอแนะและอาํนวยความสะดวกกิจกรรมการบริหารความเสี$ยง โดยส่วนใหญ่คือ

หน้าที$การจดัการที$อาจมีระดบัความเป็นกลางบางอย่าง แตไ่ม่เป็นอิสระโดยสมบูรณ์จาก

ผูรั้บผดิชอบระดบัแรก 

3. ผูรั้บผดิชอบระดบัที$สาม (Third line of defense) – หนา้ที$ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในดา้น

ที$เป็นอิสระจากการบริหารความเสี$ยง 

กระบวนการบริหารความเสี$ ยงที$สําคญัของบริษทัฯ คือ ?) การระบุปัจจยัเสี$ยง ที$จะส่งผลอยา่งมีนัย 

สาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ;) การประเมินความเสี$ยงและกระบวนการติดตามความเสี$ ยง 

ให้อยูใ่นระดบัที$ยอมรับได ้ภายใตน้โยบายที$กาํหนดและ y) การรายงานความเสี$ยง ประเภทต่างๆ 

และประเดน็สาํคญั โดยแบ่งแตล่ะประเภทของความเสี$ยง ดงันีB  

1. ความเสี.ยงด้านกลยทุธ์  

   หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์แผนดาํเนินงาน และการนาํไปปฏิบัติ

อยา่งไม่เหมาะสม หรือ ไมส่อดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ส่งผลใหไ้ม่บรรลุ

ตาม วิสัยทศัน์และพนัธกิจที$กาํหนดไว ้

T. ความเสี.ยงด้านปฏิบตัิการ  

   หมายถึง ความเสี$ยงที$จะก่อให้เกิดความเสียหาย โดยอาจเกิดขึBนจากความลม้เหลว ความไม่

เพียงพอหรือความไมเ่หมาะสมของกระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุปัจจยั

ภายนอกที$อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงิน ชื$อเสียง และความ

น่าเชื$อถือของบริษทัฯ หรือการขาดการกาํกบัดูแล และควบคุมที$ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงสร้างการบริหารความเสี$ ยงด้าน

ปฏิบติัการให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ พร้อมทัBงสื$อสารนโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบ 

และนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทัB ง ยงัได้พิจารณา ขอบเขตการบริหารความเสี$ ยงเพื$อให้

ครอบคลุม = กิจกรรม หลกัของบริษทัฯ ดงันีB   
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  ?. การพิจารณารับประกนัภยั  

  ;. การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์  

  y. การกาํหนดอตัราเบีBยประกนัภยั  

  ~. การจดัการค่าสินไหมทดแทน  

  5. การบริหารความเสี$ยงดา้นการฉอ้ฉล 

  6. การประกนัภยัต่อ  

  7. การลงทุนประกอบธุรกิจอื$น 

V. ความเสี.ยงด้านการประกนัภัย  

  หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากความผนัผวนของความถี$ความรุนแรง และเวลาที$เกิดความ

เสียหายที$ เบี$ยงเบนจาก สมมติฐานที$ใช้ในการกาํหนดอัตราเบีB ยประกนัภัย การคาํนวณสํารอง

ประกนัภยั และการพจิารณารับประกนัภยั 

  ปัจจยัเสี$ยงดา้นการประกนัภยั เช่น การกาํหนดอตัราเบีB ยประกนัภยั การกระจุกตวัของภยัที$

รับไว ้คา่ใชจ่้ายซึ$งสูงกวา่สมมติฐานที$กาํหนดไว ้การจดัสรรเงินสาํรองเบีB ยประกนัภยั และเงินสาํรอง

คา่สินไหมทดแทน การเปลี$ยนแปลงพฤติกรรมของผูถื้อกรมธรรม ์ ผูเ้อาประกนัภยั และการพฒันา

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัใหม่ๆ โดยอาจส่ง ผลกระทบต่อจาํนวนค่าสินไหมทดแทนและ กระแสเงินสด

ที$คาดวา่จะไดรั้บ ในอนาคต 

W. ความเสี.ยงด้านการตลาด/การลงทุน  

หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพยที์$ลงทุน อัตรา

ดอกเบีBย อตัราแลกเปลี$ยนเงินตราตา่งประเทศ ราคาตราสารอนุพนัธ ์ราคาอสังหาริมทรัพย ์และราคา

สินคา้โภคภณัฑ ์

Y. ความเสี.ยงด้านเครดติ  

   หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากการที$คู่คา้/สัญญา ไม่สามารถจ่ายชาํระหนีB คืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตาม สัญญาที$ตกลงไวก้บั บริษทัฯ หรือโอกาสที$คูค่า้/คู่สัญญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเชื$อถือ 
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Z. ความเสี.ยงด้านสภาพคล่อง  

หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากการที$บริษทัฯ ไม่สามารถชาํระหนีB สินและภาระผูกพนัเมื$อถึง

กาํหนดเนื$องจากไม่สามารถ เปลี$ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม ่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ

เพื$อรองรับ ความเสี$ยงที$อาจเกิดขึBนในการประกอบธุรกิจ 

[. ความเสี.ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎหมายอื.น ที.เกี.ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกจิ 

หมายถึง ความเสี$ยงที$เกิดจากการไมป่ฏิบติัตามเกณฑ์ขอ้บงัคบัและกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบั  

การประกอบธุรกิจ ของหน่วยงานที$มีหนา้ที$กาํ กบัและดูแลธุรกิจรวมถึงกฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

]. ความเสี.ยงด้านมหันตภัย  

  หมายถึง ความเสียหายที$เกิดขึBนโดยฉบัพลนัและร้ายแรง ซึ$งทาํ ใหเ้กิดการสูญเสียเป็นจาํนวน

มาก เช่นความเสียหายจากแผน่ดินไหว อุทกภยั ตามที$ปัจจุบนัมีภยัพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่

เกิดขึBน ซึ$ งถือเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหนึ$ งที$อาจส่งผลกระทบต่อการดาํ เนินธุรกิจของบริษทัฯ ทัBงนีB

การรับประกนัภยัของบริษทัฯ จะมีเพียงดา้นสุขภาพและอุบติัเหตุเท่านัBน แตห่ากเกิดมหนัตภยัภยัขึBน 

อาจทาํ ใหต้อ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนมาก 

9. ความเสี.ยงด้านชื.อเสียง 

หมายถึงความเสี$ ยงที$เกิดความเสียหายต่อบริษทัอันเนื$องมาจากการเสื$อมเสียชื$อเสียง

เนื$องจาก ลูกคา้ คูค่า้ ผูถื้อหุ้นและ/หรือ หน่วยงานกาํกบัดูแลที$มีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่

ลบบริษทัฯ รับประกนัสุขภาพและอุบัติเหตุ จาํเป็นตอ้งมีภาพลกัษณ์และความน่าเชื$อถือที$ดี ลูกคา้

ตอ้งมั$นใจว่า บริษทัฯจะให้ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายที$เกิดขึBนเมื$อลูกคา้มีปัญหาสุขภาพหรือประสบ

อุบติัเหตุตามเงื$อนไขสัญญาประกนัภยั บริษทัฯตอ้งมีฐานะการเงินที$ดีและสามารถจ่ายคา่สินไหม

ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัและโรงพยาบาลคูสั่ญญาไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงเวลา 

10. ความเสี.ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมายถึงความเสี$ยงที$อาจเกิดขึBนจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจซึ$ งจะมี

ผลกระทบตอ่ระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงความเสี$ยงที$เกิดจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
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11. ความเสี.ยงที.เกดิขึaนใหม่ 

หมายถึงความเสี$ยงที$อาจจะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที$อาจไม่เคยปรากฏขึBนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มากอ่นและเป็นความเสี$ยงที$ยากตอ่การประมาณการทัBงในเชิงโอกาสการเกิดและความ

รุนแรงในการเกิด เนื$องจากความไม่แน่นอนและการเปลี$ยนแปลงของปัจจยัแวดลอ้ม อาทิ การเมือง 

กฏหมาย สังคม เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพรวมถึงการเปลี$ยนแปลงทางธรรมชาติ 
  
 

การติดตามประเมนิผลและการรายงาน   
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที$จะดาํเนินการตอ่จากที$บริษทัฯ ไดก้าํหนดแผนการ 

จดัการความเสี$ยงและกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการจดัการความเสี$ยงนัBน  ๆโดยมีเป้าหมาย คือ 

 เพื$อเป็นการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพกบัวิธีการจัดการความเสี$ยง รวมทัBงติดตาม

ผลการจดัการ ความเสี$ยงที$ไดมี้การดาํเนินการไปแลว้วา่บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการบริหาร

ความเสี$ยงหรือไม ่

 เพื$อควบคุมและติดตามระดบัของความเสี$ยง 

 เพื$อตรวจสอบมาตรการควบคุมที$ได้มีการกําหนดหรือปรับใหม่ว่าสามารถลดโอกาสหรือ 

ผลกระทบของความเสี$ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหรือไม ่

 กําหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการประเมินผล และนําผลการประเมิน รายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี$ยง 

 

ประโยชน์ที.ได้ในการบริหารความเสี.ยง   
เพื$อป้องกนัและลดความสูญเสีย จากภยัพิบติัต่าง  ๆอนัทาํให้ธุรกิจหยุดชะงัก หรือดาํเนินกิจการต่อไป

ไม่ได ้  
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 นโยบาย การบริหาร/จัดการความเสี.ยงด้านการประกันภัย 

บริษทัฯ จะพิจารณาอยา่งละเอียดถึงระดบัความเสี$ยงภยัที$รับโอนวา่อยูใ่นระดบัที$บริษทัฯรับ

เสี$ยงไดห้รือไม่โดยอิงจาก คู่มือและอตัราเบีBยประกนัภยัที$กาํหนดขึBน มีการติดตามและควบคุมการ

กระจายตัวของความเสี$ ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตวัทัBงในทางภูมิศาสตร์และประเภทของ

ความเสี$ยง สาํหรับความเสี$ยงภยัที$อยูใ่นระดบัสูงเกินกว่าที$บริษทัฯ จะสามารถรับไวไ้ดเ้องเพียงลาํพงั

บริษทัฯ ไดมี้การจดัการใหม้ีการถ่ายโอนความเสี$ยงไปยงัผูรั้บประกนัภยัตอ่ผา่นสัญญาประกนัภยัต่อ 

ซึ$ งการเลือกผูรั้บประกนัภยัตอ่ จะพิจารณาที$ความมั$นคงทางการเงินเป็น อนัดบัแรก เพื$อบริหารการ

รับประกนัภยัใหมี้สัดส่วนของการประกนัภยัอยา่งเหมาะสม ทัBงในดา้นผลรวมของผลการพิจารณารับ

ประกนัภยั และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ 

การจัดการความเสี.ยงด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน และการสํารองค่า

สินไหมทดแทน 

ในการตัBงเงินสํารองค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัที$

ยอมรับโดยทั$วไป คาํนวณและ รับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที$ไดรั้บอนุญาต มีการติดตาม

และวิเคราะห์การเปลี$ยนแปลงของเงินสํารอง เพื$อพิจารณา ปัจจยัที$อาจส่งผลกระทบต่อการตัBงเงิน

สาํรองของบริษทัฯ อยา่งสมํ$าเสมอ เพื$อใหแ้น่ใจวา่ เงินสาํรองที$ตัBงไวเ้พียงพอสําหรับภาระ ผูกพนัที$

บริษทัมีตอ่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต และให้นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัสอบทานความเหมาะสม

และความเพียงพอของ เงินสาํรองประกนัภยั 

การบริหาร/จัดการความเสี.ยงด้านการประกันภัยต่อ 

สาํหรับความเสี$ยงภยัที$อยูใ่นระดบัที$สูงเกินกวา่บริษทัฯ จะสามารถรับไวไ้ดเ้องเพียงลาํพงั 

ไดจ้ดัการใหมี้การถ่ายโอน ความเสี$ยงไปยงัผูรั้บประกนัภยัตอ่ผา่นสัญญาประกนัภยัตอ่ทัBงวิธีที$เป็น

สัญญาล่วงหน้ารายปีและวิธีที$เป็นการทาํเฉพาะราย ซึ$ ง การเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อ จะพิจารณาที$
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ความมั$นคงเป็นอนัดบัแรก นอกจากนีBบริษทัฯ ยงัมีการบริหารพอร์ตการรับประกนัภยั ใหมี้สัดส่วน

ของการประกนัภยัต่างๆ อยา่งเหมาะสม ทัBงในดา้นผลรวมของผลการพิจารณารับประกนัภยั และให้

สอดคลอ้งกบั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ 

อีกทัBง บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อที$เป็นลายลักษณ์อกัษร และสอดคลอ้ง

กบัหลกัเกณฑ์และ ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั ซึ$งเป็นส่วนหนึ$งของกรอบการบริหาร ความเสี$ยงโดยรวม และไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะ

กรรมการบริหารความเสี$ยง และคณะกรรมการบริษทัฯ ตามลาํดบั โดย ประกอบดว้ย กระบวนการ

คดัเลือกแผนการประกนัภยัต่อที$เหมาะสม การนาํไปปฏิบติัใชก้ารตรวจสอบ การติดตาม การทบทวน 

การควบคุม และการจดัทาํเอกสารที$เกี$ยวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อของบริษทัฯ โดยพจิารณาถึงความ

เสี$ยงที$ยอมรับได้ของบริษทัฯ ตน้ทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้ม

ของตลาดประกนัภยัต่อ และแผนธุรกิจของบริษทัฯ เพื$อให้ มีความเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และ

ความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ 

ทั�งนี�สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียดปี 2562 ดงันี�   หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จาํนวน 

สาํรองประกนัภยัส่วนที$เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัตอ่  134.55 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัตอ่ 21.00 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ - 

 

นโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนีaสิน  
 การบริหารสินทรัพย์และหนีB สิน (Asset and Liability Management : ALM)  เป็นการบริหาร

จดัการโครงสร้างสินทรัพย์และหนีB สินในงบการเงิน รวมทัB งภาระผูกพนัต่าง ๆ ดว้ย เพื$อให้ได้

ผลตอบแทนและความเสี$ยงอยูใ่นระดบัที$ยอมรับได ้  ความเสี$ยงที$เกี$ยวขอ้งจะมีทัBงความเสี$ยงที$เกิดจาก

การบริหารสภาพคล่อง และอตัราดอกเบีBย ความเสี$ยงที$เกิดจากการกาํหนดราคาผิดพลาด และความ

เสี$ยงดา้นการประมาณการหนีB สินคา่สินไหมทดแทนคลาดเคลื$อนสูง ตวัอยา่งเช่นเมื$อบริษทัตอ้งชาํระ
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คืนหนีB สินและภาระผูกพนั แต่ไม่สามารถเปลี$ยนสินทรัพย์ที$มีให้เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่

สามารถจดัหาเงินทุนได ้หรือสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนไดแ้ตมี่ตน้ทุนทางการเงินสูง  ซึ$งจะกระทบ

ตอ่รายได ้และเงินกองทุนของบริษทั ตลอดจนความน่าเชื$อถือของบริษทั 
กลยุทธ์การบริหารสินทรัพยแ์ละหนีB สินจึงเน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื$อให้

เพียงพอที$จะจ่ายชําระหนีB สินที$มีต่อผู ้ถือกรมธรรม์ จาํนวนกรมธรรม์ และหนีB สินตามกรมธรรม์

ประกนัภยัจึงเป็นสิ$งที$บริษทันาํมาใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจในการลงทุน ทัBงในเรื$องของระยะเวลา

ที$จะลงทุน และความเสี$ยงจากอตัราดอกเบีBยเป็นตน้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

ปี TYZT ปี TYZe 

ราคาบญัชี 
ราคา

ประเมนิ 
ราคาบญัชี ราคาประเมนิ 

สินทรัพย์ลงทุน  
(Total Investment Assets) 

271.79 271.79 294.68 294.68 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 

185.74 185.74 165.96 158.54 

หนีaสินรวม 
(Total Liabilities) 

428.42 406.33 324.10 303.84 

หนีaสินตามสัญญาประกนัภยั 
(Insurance Liabilities) 

299.45 277.36 216.08 195.82 

 
หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนีB สินที$ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนีB สินที$ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนีB สิน

ของบริษทัประกนัวินาศภยั เพื$อวตัถุประสงคห์ลกัในการกาํกบัความมั$นคงทางการเงิน
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ของบริษทัประกนัภยั และเพื$อให้มั$นใจวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์

ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแกผู่เ้อาประกนัภยั 

 

มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีaสินจากสัญญาประกันภัย    
หนีaสินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย  
เพื$อป้องกนัและลดความสูญเสีย จากภยัพบิติัตา่งๆ อนัทาํใหธุ้รกิจหยดุชะงกั   
หรือดาํเนินกิจการตอ่ไปไม่ได ้

1. เงินสาํรองเบีBยประกนัภยัที$ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัคาํนวณเงินสาํรองเบีB ยประกนัภยัที$ยงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  เรื$อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื$อนไขในการจดัสรรเงิน

สาํรองสาํหรับเบีB ยประกนัภยัที$ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ เงินสาํรองสาํหรับคา่สินไหมทดแทน และเงินสาํรอง

อื$นของบริษทัประกนัวนิาศภยั โดยคาํนวณวิธี ?/y=< System 

2. สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจา่ย 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกเมื$อไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้อง

คา่เสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามมูลค่าที$ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือผูป้ระเมินของบริษทั

แลว้แต่กรณี นอกจากนีBบริษทัไดต้ัBงสาํรองเพิ$มเติมสาํหรับคา่สินไหมทดแทนที$เกิดขึBนแลว้แตย่งัไม่ไดมี้

การรายงานใหบ้ริษทัทราบ (IBNR) ซึ$งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

3. สาํรองความเสี$ยงภยัที$ยงัไม่สิBนสุด 

สาํรองความเสี$ยงภยัที$ยงัไม่สิBนสุดเป็นประมาณการที$ดีที$สุดของค่าสินไหมทดแทนที$จะคาดว่าจะ

เกิดขึBนในระยะเวลาเอาประกันที$ เหลืออยู่สําหรับกรมธรรม์ประกันภยัที$ยงัมีผลบังคบัอยู ่ตามการ

วิเคราะห์ขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั สํารองความเสี$ ยงภยัที$ยงัไม่

สิBนสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีที$สาํรองความเสี$ยงภยัที$ยงัไม่สิBนสุดมากกว่าสาํรองเบีB ยประกนัภยั

ที$ยงัไมถื่อเป็นรายได ้
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ในการทาํการประเมินไดใ้ชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ y วธีิดงันีB   

1. วิธีบนัไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหม
ทดแทนที$เกิดขึBน 

2. วิธีเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับขอ้มูลสินไหม
ทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนที$เกิดขึBน  

3. วธีิคา่คาดหวงัอตัราส่วนคา่สินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)  
ในการประเมินค่าประมาณการที$ ดีที$สุดของค่าสินไหมทดแทน เราเลือกใช้วิธีบนัไดลูกโซ่ของค่า
สินไหมทดแทนที$  เกิดขึBนเป็นหลัก สําหรับวิธีการ BF และ ELR เราเลือกใช้ในกรณีที$  มีความ
เหมาะสมตามขอ้มูล  
                                                                             หน่วย : ลา้นบาท    

  หมายเหตุ - ราคาบญัชี หมายถึง มูลคา่หนีB สินจากสัญญาประกนัภยั ที$ประเมินตามมาตรฐานการ
บัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื$อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของหนีB สินจากสัญญาประกนัภยัที$ เป็นที$ยอมรับตามหลกัการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซึ$งมูลคา่ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีB สินจากสัญญาประกันภยั ที$ประเมินตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการประเมินราคา

ทรัพยสิ์นและหนีB สินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพื$อวตัถุประสงคห์ลกัในการกาํกบัความ

รายการ 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคา
บญัชี 

ราคา
ประเมนิ 

ราคา
บญัชี 

ราคา
ประเมนิ 

หนีaสินจากสัญญาประกนัภยั 
(Insurance Liabilities) 

299.45 277.36 216.08 195.82 

- สํารอง เบีaย ประกันภัย ที.ย ังไม่ ถือเป็น
รายได้ (Premium liabilities) 

227.52 196.79 182.47 157.17 

- สํารองค่าสินไหมทดแทน  
(Claim liabilities)  

71.93 80.56 33.61 38.65 
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มั$นคงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื$อให้มั$นใจวา่บริษทัความสามารถในการจ่าย

ผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซึ$งจะตอ้งประเมิน

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที$ ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยัที$ไดรั้บการยอมรับ สมมติฐานที$ใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัประสบการณ์จริงหรือในกรณีที$บริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์

ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของ

บริษทันัBน นอกจากนีB  มูลคา่สาํรองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื$อความผนัผวน 

(Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ$งใหเ้ป็นไปตามที$สาํนกังาน คปภ. กาํหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคา่หนีB สินจากสัญญาประกนัภยัอาจมี

ความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสําคญั อันเนื$องมากจาก

วตัถุประสงคแ์ละวิธีการที$แตกตา่งกนัในการประเมินตามที$กล่าวไวข้า้งตน้ ทัBงนีBผูที้$จะนาํขอ้มูล

ไปใชค้วรศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคาหนีB สินจากสัญญา

ประกนัภยัทัBงสองใหถ้ี$ถว้นกอ่นตดัสินใจ  

  
 นโยบายการลงทนุและการประกอบธุรกิจอื.น 

กรอบนโยบายการลงทุน เพื$อให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี$ ยงรวม การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ การรับประกันภยั การทาํสัญญาประกนัภยัต่อ การบริหารสินทรัพยแ์ละหนีB สิน ฐานะ

เงินกองทุน ระดบัความเสี$ยงที$ยอมรับได ้ผลตอบแทนที$คาดหวงั และความพร้อมของระบบและ

บุคลากรในการรองรับการลงทุนและให้เป็นไปตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื$องการลงทุนประกอบธุรกิจอื$นของบริษทัประกนัวินาศภยั 

พ.ศ. ;<<= 
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วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคข์องนโยบายนีB มีวตัถุประสงคเ์พื$อช่วยให้ บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จาํกดั 

(มหาชน) มีการบริหารจัดการสินทรัพยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ การกาํกบัดูแล ตรวจสอบและ

ประเมินผลการลงทุนในสินทรัพยข์องบริษทัฯ การลงทุนในสินทรัพย์เหล่านัB นจะถูกจัดขึBนโดย

คณะกรรมการลงทุน โดยคาํนึงถึงสภาพคล่องของกิจการเป็นหลกั เพื$อประโยชน์ในการดาํเนินการ

ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นโยบายนีB มีความสอดคล้องตามข้อกฎหมายและ

กฎระเบียบ ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ (Product Limit) 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนโดย มีเป้าหมาย “เน้นความปลอดภัยของเงินต้น และ ความคุ้มค่าของ

ผลตอบแทนการลงทุน” ซึ$ งมีการกาํหนดสัดส่วนในการลงทุนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกบัสภาวะ

ของตลาดเงินตลาดทุน ณ เวลานัBน  ๆโดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งของการลงทุนแต่ละประเภทกบั

การบริหารความเสี$ยงซึ$ งจะตอ้งผา่นการเหน็ชอบจากคณะกรรมการการลงทุน แลว้จึงเสนอกรรมการ

ผูจ้ดัการเพื$ออนุมติัการลงทุนก่อนดาํเนินการทุกครัB ง 

ยุทธศาสตร์และการจดัสรร จะตอ้งคาํนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทัฯ พิจารณาถึงสภาพคล่อง 

เป็นความสาํคญัลาํดบัแรก คาํนึงถึงขีดจาํกดัเงินลงทุน ฝ่ายการลงทุนจะตอ้งติดตามความเคลื$อนไหว

ทางดา้นเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งสมํ$าเสมอ จากสถาบนัการเงินและศูนยว์จิยัของหน่ายงาน

ที$มีความน่าเชื$อถือหลายแห่ง ประกอบกบัการวางแผนการลงทุนอยูต่ลอดเวลาเพื$อเพิ$มความยดืหยุน่

ของการแผนงานการลงทุน หากสภาวะตลาดเงินหรือตลาดทุนเกิดความผนัผวน  
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คุณภาพสินทรัพย์ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – คือการฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศและ

ต่างประเทศที$จดัตัBงขึBนภายใตก้ฎหมายของแต่ละประเทศ การฝากเงินกบัสถาบันการเงิน

ตา่งประเทศสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื$อใชส้าํหรับการดาํเนินงานในประเทศนัBน ๆ 

2. เงินฝากประจาํ/เงินฝากตามระยะเวลา - องคก์รสามารถฝากเงินกบัทัBงรัฐบาลหรือธนาคาร

เอกชน ซึ$ งมีการรับประกันเงินต้น และการพิจารณาดอกเบีB ยที$ จะได้รับจะต้องมีการ

เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีB ยในตลาดปัจจุบนั รวมทัBง อตัราแลกเปลี$ยน และระยะเวลาของ

เงินฝากประจาํ ควรจะเริ$มตน้ตัBงแต ่y เดือนถึง 60 เดือนเป็นสูงสุด 

3. ตราสารหนีB  – คุณภาพของตราสารหนีB  เช่นพนัธบตัรหรือหุ้นกูจ้ะเลือกตามเครดิตเรทติBงซึ$ ง

ตอ้งมีคะแนนอย่างน้อย "A-1" ซึ$ งจดัอนัดบัโดยบริษทัที$มีชื$อเสียงและความน่าเชื$อถือทัB งใน

ประเทศ และ ตา่งประเทศ และเป็นบริษทัที$พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความสามารถในการดาํเนิน

ธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี  และระยะเวลาครบกาํหนดของพนัธบตัรและหุ้นกูค้วรจะอยูใ่นช่วง 3-5 

ปี 

4. กองทุนรวม – กองทุนรวมจะตอ้งมีนโยบายลงทุนในหรือมีไวซึ้$ งตราสารหนีBหรือตราสารทุน

ที$มีคุณภาพ โดยใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกบัความเสี$ยง อาทิเช่น ตั�วเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนีBที$ออกโดยนิติบุคคลที$มี

กฎหมายเฉพาะจัดตัB งขึBน  ตราสารหนีB ที$ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย ์ หรือ

ธนาคารตา่งประเทศ หรือตราสารหนีB ที$ออกโดยธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเอกชนที$ไดรั้บการ

จดัอนัดบัความน่าเชื$อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที$สามารถลงทุนได ้  
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การประเมินราคาสินทรัพย์ 

บริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยที์$เป็น เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงิน ใบรับฝากเงิน และบตัรเงินฝาก 
(Negotiable Certificate of deposit)  

1. เงินสด ใหป้ระเมินราคาตามจาํนวนเงินที$มีอยู ่

2. เงินฝากสถาบันการเงิน และใบรับฝากเงินให้ประเมินราคาตามจาํนวนที$ฝากไวแ้ละบัตรเงิน
ฝากใหป้ระเมินราคาตามราคาทุนจดัจาํหน่าย 

  หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที. 31 ธันวาคม 

ปี TYZ2 ปี TYZe 

ราคาบัญชี 
ราคา

ประเมนิ 
ราคาบัญชี 

ราคา
ประเมนิ 

เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน 

334.69 334.69 294.68 294.68 

ตราสารหนีa (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตัuวสัญญาใช้เงิน,ตัuวแลก
เงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์) 

- - - - 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงนิลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม) 

- - - - 

หน่วยลงทุน - - - - 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซืaอรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ.ง 

- - - - 

ใบสําคญัแสดงสิทธิการซืaอหุ้น , หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - - 

ตราสารอนุพันธ์ุ - - - - 
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เงินลงทุนอื.น - - - - 

รวมสินทรัพยล์งทุน     

 
หมายเหตุ   
- ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนีB สิน ที$ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนีB สินที$ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนีBสินของบริษทัประกนั

วนิาศภยั เพื$อวตัถุประสงคห์ลกัในการกาํกบัความมั$นคงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื$อให้

มั$นใจวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อา

ประกนัภยั 
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การควบคุมภายใน  

วตัถุประสงค์ 

บริษทัฯ ตอ้งประสบกบัการเปลี$ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการดาํเนินธุรกิจอยู่

ตลอดเวลาซึ$ งมีผลกระทบต่อความเสี$ยงโดยรวมของบริษทั (Risk profile) การเปลี$ยนแปลงซึ$ งอาจ

เกิดขึBนได้จากทัB งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฏหมาย กฏ

ระเบียบและการเปลี$ยนแปลงการดาํเนินงานของบริษทั 

 บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดให้มีนโยบาย วิธีการปฏิบติัและการควบคุมที$เหมาะสม

เพื$อให้สามารถบริหารจดัการความเสี$ยงสําคญัที$เกี$ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯได ้การ

กาํหนดใหมี้การควบคุมภายในที$มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการควบคุมที$

เขม้แขง็เป็นปัจจยัพืBนฐานของการบริหารจดัการที$ดี หน้าที$อยา่งหนึ$งของบริษทัที$มีตอ่ผูถื้อหุ้น ผูถื้อ

กรมธรรม ์ เจา้หนีBและหน่วยงานกาํกบัดูแล คือ การสร้างความเชื$อมั$นใหแ้กบุ่คคลดงักล่าววา่ บริษทัฯ

มีระบบการควบคุมภายในที$ดีและความเสี$ยงที$สาํคญัจะไดรั้บการบริหารจดัการดว้ยความระมดัระวงั

และเหมาะสม 

คาํนิยาม 

การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและกระบวนการซึ$ งออกแบบขึBน และนาํมาถือปฏิบัติเพื$อให้

เชื$อมั$นไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ บริษทัจะบรรลุวตัถุประสงคต์อ่ไปนีB  

 การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 รายงานทางการเงินมีความเชื$อถือได ้

 การปฏิบติังานเป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบและนโยบายที$เกี$ยวขอ้ง 
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การควบคุมทางด้านโครงสร้างและวธิีการปฏิบัตงิาน 

บริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้างการบริหารงานในแต่ละหน่วยงานอยา่งชัดเจน มีการแบ่งเป็นหน่วยงานยอ่ย

และยงัมีการกระจายอาํนาจในการบริหารงานในแต่ละลาํดบัขัBน เพื$อให้การบริหารงานและบริหาร

ความเสี$ยงไดถู้กพิจารณาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

การประกอบธุรกิจของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1. ด้านการรับประกนัภยั 
 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  คือ การรับประกนัภยัประเภทอุบติัเหตุและสุขภาพโดยแบ่งเป็น 

- การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยัผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคลธรรมดา 
นายหนา้นิติบุคคล และ ลูกคา้โดยตรง 

- การรับประกนัภยัตอ่รับจากบริษทัฯ ประกนัวินาศภยัอื$น ๆ 
2. ด้านการลงทุน 

  บริษทัประกนัวนิาศภยัสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพื$อเป็น

รายได้อีกทางหนึ$ งให้แก่บริษทัการลงทุนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี$ ยงที$บริษัท

ยอมรับได ้และ มีสภาพคล่องในการเปลี$ยนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดสาํหรับส่วนที$บริษทั ตอ้งใช้

ในอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทัBงตอ้งปฏิบติัตามประเภท สัดส่วน และเงื$อนไขที$กฎหมายกาํหนดไว้

อยา่งเคร่งครัดภายใตข้อ้กาํหนดว่าดว้ยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื$องการลงทุนประกอบธุรกิจอื$นของบริษทัฯ ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 

การใหกู้ย้มืเงิน การลงทุนในหลกัทรัพย ์ ตั�วแลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้รวมทัBงการฝากเงินกบั

ธนาคาร 
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ผลิตภณัฑ์/บริการ 
ธุรกิจหลักของบริษทั คือ การรับประกันการรับประกันภยัประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ และ

ประกนัภยัการเดินทาง โดยมีการจาํ หน่ายผา่นทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตวัแทน นายหนา้ นายหนา้

นิติบุคคล และมีการแบ่งการรับประกนัภยัเป็น 

?. การรับประกนัภยัโดยตรง 

2. การรับประกนัตอ่และเอาประกนัตอ่ระหวา่งบริษทัประกนัวนิาศภยัอื$นๆ   

เพื$อเป็นการกระจายความเสี$ยงในการรับประกนัภยั     

 

ผลติภณัฑ์ประกนัภยั 

บริษทัประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั  โดยรับประกนัภยัอุบติัเหตแุละสุขภาพ ดงันีB  

1. กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล • Personal Accident Insurance 

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม • Group Accident Insurance 

3. กรมธรรมป์ระกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง •Travel Health Insurance 

4. กรมธรรมป์ระกนัอุบัติเหตุเดินทางสาํ หรับธุรกิจนาํ เที$ยวและมคัคุเทศก ์ (TTG) 

5. กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส่วนบุคคล • Health Insurance 

6. กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพกลุม่ • Group Health Insurance   

 ผลิตภัณฑ์หลักที$บริษทัเน้นให้ความสําคัญ คือ กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล  (Health 

Insurance) และกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่ม (Group Health Insurance)  กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) และ กรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทาง (Travel 

Insurance) การเสนอการขายผลิตภณัฑ ์ของบริษทัฯ  
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บริษัทฯ คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้อาประกันเป็นหลัก โดยพยายามให้ ผู ้เอาประกันได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดเสมอโดยที$บริษทัฯ ตอ้งสามารถดาํ เนินกิจการได ้ และมีกาํ ไรจากการดาํ เนิน

กิจการ 

กลุ่มลูกค้า 

บริษทัฯ มีผลิตภณัฑป์ระกันสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับลูกคา้รายเดี$ยวที$เป็นบุคคลทั$วไป รวมถึง
ชาวต่างชาติที$พาํนักอาศยัอยู่ในประเทศไทย โดยมีความคุ้มครองที$หลากหลายและวงเงินความ
คุม้ครองที$เหมาะสมจนถึงวงเงินความคุม้ครองที$สูงมาก นอกจากนีBบริษทัฯ  ยงัมีแผนความคุม้ครอง
ลูกคา้รายกลุ่ม ประเภทสวสัดิการพนักงานซึ$ งถือว่าเป็นส่วนสําคญัสาํหรับภาคธุรกิจในการการดึงดูด
และรักษาพนกังานที$ดีใหท้าํงานกบับริษทัอยา่งต่อเนื$อง 

  ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีBยประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจาํปี 2562 

                     หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
การ

ประกนั
อัคคภีัย 

การประกนัภยั
ทางทะเล  และ

ขนส่ง 

การประกนัภยั
รถยนต์ 

การประกันภยัเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ตวั
เรือ

 

สิน
คา้

 

ภา
คบ

งัค
บั 

ภา
คส

มคั
รใ

จ 

คว
าม

เสี
ยง

ภยั
ทรั

พย
ส์ิน

 

คว
าม

รับ
ผดิ

ต่อ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ตัิเ

หตุ
ส่ว

น
บุค

คล
 

สุข
ภา

พ 

อื$น
ๆ 

จํานวนเบีaย
ประกนัภยั
รับโดยตรง 

        27.55 408.98  436.53 

สัดส่วน 
ของเบีaย
ประกนัภยั 
(ร้อยละ) 

        6.31% 93.69%  100% 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจาํปี 
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ข้อมูลสําคญัทางการเงิน ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท 

บริษทัฯได้กาํหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนชัBนต ํ$าเป็นการภายในที$ระดบั 200% 

และไดท้าํการประมาณการอตัราความเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยูใ่นแผนธุรกิจของบริษทั 

โดยมีการรายงานผลต่อที$ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี$ ยงเพื$อรายงานต่อไปยัง

คณะกรรมการของบริษทัอยา่งสมํ$าเสมอ นอกจากกระบวนการประเมินและจดัการความเสี$ ยง

ทางด้านธุรกิจโดยทั$วไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้กระบวนการประเมินและจัดการความเสี$ ยง

ทางดา้นเงินกองทุน โดยพิจารณาทัBงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์เพื$อให้

ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงความเสี$ยงที$มีอยู ่ ระดบัเงินกองทุนที$ตอ้งดาํรงไวสํ้าหรับความเสี$ ยงจาก

กิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมไปถึงการหาทางจัดการกับความเสี$ ยงนัB นๆ ไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

ทั&งนี&สาํหรับข้อมูลเชิงปริมาณ  ให้มีรายละเอียด  ดังนี&                                               หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วนัที. 31  ธนัวาคม 

2562 2561 

สินทรัพย์รวม 547.94 460.65 

หนีaสินรวม   428.42 324.10 

- หนีaสินจากสัญญาประกันภยั  299.45 216.08 

   - หนีaสินอื.น  128.97 108.02 

ส่วนของเจ้าของ  119.52 136.55 

อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุน  (ร้อยละ) 230.65% 497.94% 

เงินกองทุนที.สามารถนํามาใช้ได้ทัaงหมด  132.77 149.38 

เงินกองทุนที.ต้องดาํรงตามกฎหมาย  57.56 30.00 
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หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการ
กาํหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทัBงหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื$อนไขในการ
คาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั กาํหนดใหน้ายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการ
ที$จาํเป็นในการกาํกบัดูแลบริษทัที$มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ$ากว่าร้อยละ
หนึ$งร้อยสี$สิบได ้

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนีB สินของบริษัท
ประกนัวินาศภยั  

 - รายการขา้งตน้คาํนวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนีB สินของบริษทั
ประกนัวินาศภยั  

 
 

การบริการเรียกร้องสินไหมทดแทน  

ขัBนตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั    
(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/ 

 
      

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที.เกี.ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาท
หรือเรื.องร้องเรียน  
(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/#ClaimDisputes 
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คณะกรรมการบริษัท  

 ชื.อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
1 นายโธมสั เพรสทิส ธอมสัน ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร 
2 นายธนฉตัร   แกว้ใจเพชร กรรมการ 
3 นางสาววีรภทัร อุดมคาํ กรรมการ 
4 นายปิยะพฒัน์ วนอุกฤษฎ ์ กรรมการ 
5 นางชมพรรณ กุลนิเทศ กรรมการ 
6 นายณัฐ   เอืBอวทิยา กรรมการ 
7 นายบญัชา ทานพระกร กรรมการ 

 
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที$ดูแล และจัดการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์  

ขอ้บงัคบั และมติของที$ประชุมผูถื้อหุ้น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ$ งหรือ

หลายคน หรือบุคคลอื$นใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ$ งแทนคณะกรรมการได ้โดยจะกาํหนดเงื$อนไข

ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชื$อร่วมกนัและประทบัตราสําคญั 

ขอบเขตอํานาจหน้าที.ของคณะกรรมการบริษทัฯ   มีดงันีa :- 

1. กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

และ กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที$ก ําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. พิจารณาตดัสินในเรื$องที$มีสาระสําคญัเกี$ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น นโยบายและ
แผนธุรกิจ อาํนาจการบริหาร การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ$ งทรัพย์สินและรายการอื$นใดที$
กฎหมายกาํหนด 

3. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการสรรหาและแตง่ตัBงคณะผูบ้ริหารที$มีคุณสมบติัเหมาะสม
มีความสามารถที$เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที$ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที$ เป็น
ประโยชน์ตอ่องคก์ร 
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4. การบริหารความเสี$ยงตา่ง ๆ ให้อยูใ่นระดบัที$เหมาะสม ภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และ ขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซื$อสัตยสุ์จริต อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการ
พึงปฏิบติัที$ดี 

5. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพื$อ
นาํเสนอที$ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการของบริษทัฯ  ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่ ห้า (<) คน และกรรมการไม่

น้อยกวา่ กึ$ งหนึ$ งของจาํนวน กรรมการทัBงหมดตอ้งมีถิ$นที$อยูใ่นราชอาณาจกัร และจะตอ้งมี
กรรมการซึ$ งมีสัญชาติไทย ตามอตัราส่วนที$กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยักาํหนด 

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ$ งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที$คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการคนหนึ$งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้  
รองประธานกรรมการมีหนา้ที$ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ$งประธานกรรมการมอบหมาย 

 ใหที้$ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัBงกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนีB   
  (?) ผูถื้อหุน้คนหนึ$งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ$ง (?) หุน้ต่อหนึ$ ง (?) เสียง 
  (;) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที$มีอยูเ่ลือกตัBงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ดใ้นกรณีที$เลือกตัBงบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด
มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  (y) บุคคลซึ$ งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํ ดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตัBงเป็น
กรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการที$จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัBงในครัB งนัB น ในกรณี ที$บุคคลซึ$ ง
ไดรั้บการเลือกตัBงในลาํ ดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที$จะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตัBงในครัB งนัBนใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีB ขาด   

 ในการประชุมสามญัประจาํ ปีทุกครัB ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อยจาํนวน
หนึ$ งในสาม (?/y) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออก
โดยจาํนวนใกลเ้คียงที$สุดกบัส่วนหนึ$งในสาม (?/y)  กรรมการที$จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี
แรก และปีที$สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัB นให้จบัสลาก ว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงั ๆ 
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ต่อไปให้กรรมการที$อยูใ่นตาํแหน่งนานที$สุดเป็นผู ้ออกจากตาํแหน่งกรรมการซึ$ งพ้นจาก
ตาํแหน่งตามวาระนีBอาจไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ตาํแหน่งเมื$อ  

1. ตาย 

2. ลาออก  

3. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํ กดั หรือกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์หรือ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั หรือ 
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวติกาํหนด  

4. ที$ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 

5. ศาลมีคาํสั$งใหอ้อก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื$นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที$
ใบลาออกไปถึงบริษทั กรรมการซึ$ งลาออกตามวรรคหนึ$ งจะแจง้การลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํ กดั ทราบดว้ยกไ็ด ้

 ใน กรณีที$ ต ําแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเห ตุ อื$ นน อกจา กถึ งครา วออกตาม วา ร ะ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ$ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สอง (;) เดือน บุคคลซึ$งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที$ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที$ตนแทน มติของกรรมการตามวรรคหนึ$ งตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี$ (y/~) ของจาํนวนกรรมการที$ยงัเหลืออยู ่

 ในกรณีที$กรรมการพน้จากตาํแหน่งทัB งคณะ ให้คณะกรรมการที$พน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่
รักษาการในตาํแหน่งเพื$อดาํเนินกิจการของบริษทัตอ่ไปเพียงเท่าที$จาํ เป็นจนกวา่กรรมการชุด
ใหมเ่ขา้รับหนา้ที$ เวน้แตศ่าลจะมีคาํ สั$งเป็นอยา่งอื$นในกรณีที$คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่ง
ตามคาํ สั$งศาล คณะกรรมการที$พน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัใหมี้ การประชุมผูถื้อหุน้เพื$อเลือกตัBง
คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ$ ง (?) เดือนนับแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนังสือนัด
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ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่สิบสี$ (?~) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํ บอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกวา่สาม (y) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (y) วนัติดต่อกนั 

 ที$ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในสี$ (y/~) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ$ งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ากึ$ งหนึ$ ง (?/;) ของจํานวนหุ้นถือโดยผูถื้อหุ้นที$มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบ จดัการกิจการทัBงหลายทัBงปวงของบริษทั และมีอาํนาจหนา้ที$
ดาํ เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของที$
ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการอาจ มอบหมายใหบุ้คคลหนึ$ งหรือหลายคน ปฎิบติังานอย่างใด
อยา่งหนึ$ งแทนกรรมการกไ็ด ้

 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (y)  เ ดือนต่อครัB ง การประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ให้จดัขึBน ณ.ท้องที$อันเป็นที$ตัBงสํา นักงานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซึ้$ งได้รับมอบหมายจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แตใ่นกรณีจาํ 
เป็นเร่งด่วน เพื$อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื$น และ
กาํหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นัBนก็ได ้ในกรณีที$กรรมการตัBงแต่สอง (;) คนขึBนไป ร้องขอให้มี
การเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายในสิบสี$ (?~) วนั
นบัแตว่นัที$ไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นัBน 

 ในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ$ งหนึ$ งของจาํนวน
กรรมการทัBงหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที$ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที$ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที$ได ้ถา้มี รองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน  ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหน้าที$ไดใ้ห้กรรมการซึ$ ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ$งขึBนเป็นประธานในที$ประชุม การวินิจฉยัชีBขาดของ ที$ประชุม
ใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ$งมีเสียงหนึ$งเสียงในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึ$ งมี
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ส่วนไดเ้สียในเรื$องใดไมม่ี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื$องนัBน  ในกรณีที$คะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในที$ประชุมออกเสียงเพิ$มขึBนอีกหนึ$ งเสียงเป็นเสียงชีBขาด 

 ห้ามมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํ กดัความรับผิด
ในหา้งหุ้นส่วนจาํ กัด หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือนิติบุคคลอื$นใดที$ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาํ เพื$อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอื้$น เวน้แต่จะแจง้ใหที้$ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนจะมีมติแต่งตัBง 

 กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาที$บริษทัทาํ ขึBนไม่
วา่โดยตรง หรือโดยทางอ้อม หรือ ถือหุ้น หุ้นกู ้เพิ$มขึBนหรือลดลงในบริษทั หรือ บริษทัใน
เครือ 

 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเบีB ยประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน ในลกัษณะอื$น  ตามที$ที$ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา  ซึ$งที$ประชุมผูถื้อ
หุน้อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว  ๆไป 
หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี$ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัBนอาจให้ไดรั้บเบีB ย
เลีBยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ซึ$ งได้รับเลือกตัB งเป็นกรรมการในอนัที$จะได้รับ
คา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะที$เป็นพนกังาน หรือลูกจา้งบริษทั 

 จาํนวนหรือชื$อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื$อผูกพนับริษทัไดน้ัBน ให้กรรมการสองคนลง
ลายมือชื$อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั โดยที$ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ
มีอาํนาจกาํหนดรายชื$อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื$อผูกพนับริษทัได ้
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โครงสร้างองค์กร 
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บทบาท หน้าที.ความรับผดิชอบ และคุณสมบตัิของบุคลากร 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการทาํงาน มีความรู้ความสามารถ และความ

เขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจ และความเสี$ยงที$เกี$ยวขอ้งของบริษทัฯ เพื$อมั$นใจไดว้า่ปัญหา

ตา่งๆ ไดรั้บการแกไ้ขอ้ยา่งเหมาะสม และเพื$อใหเ้กิด ประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที$รับผดิชอบติดตามดูแลการจดัการของฝ่ายบริหาร และ

รายงานคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยทําการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน 

ทบทวนขอบเขตการปฏิบติังาน และทบทวนการ ปฏิบติังานตามกฎหมาย 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง กาํหนดกรอบนโยบายกลยทุธ์และแนวทางการปฏิบัติ

เกี$ยวกบัความเสี$ยงให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ เพื$อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ฯ พจิารณาในเรื$องของการบริหารความเสี$ยง และกาํหนดกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

การบริหารความเสี$ยง 

4. คณะกรรมการการลงทุน มีหนา้ที$กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบ

นโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริหารความเสี$ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี$ยวกับ

การลงทุนและขอ้กาํหนดของกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง โดย พิจารณาความเสี$ยงที$เกิดจากการ

ลงทุน และกาํหนดให้มีแนวทางการบริหารจดัการ ควบคุมและตรวจสอบความ เสี$ยงใน

การลงทุนตา่ง ๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสาํคญั 

5. ฝ่ายการลงทุน ดาํเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที$คณะกรรมการการลงทุน

กาํหนด รวมถึงปฏิบติัตาม ขอ้กาํหนดของ คปภ. เรื$องการลงทุนประกอบธุรกิจอื$นของ

บริษทัประกนัวนิาศภยั รวมถึงกฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

6. หน่วยงานบริหารความเสี.ยง ร่วมกาํหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี$ ยง

ประเมินความเสี$ยง จดัทาํดชันี ชีB วดัความเสี$ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลด

ความเสี$ยง 

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีบทบาทที$สําคญัในการประเมินประสิทธิผล และยกระดับ
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มาตรฐานของระบบการควบคุม ของบริษทัฯ ทาํหน้าที$สอบทานและทดสอบระบบการ

ควบคุมและระบบการบริหารความเสี$ยง 

8. หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที$ในการติดตามและกํากับการ

ปฏิบัติงานของ    หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขอ้บังคบั ตลอดจน

กฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

 

กรรมการและเจ้าหน้าที.บริหารของบริษัท 

 ชื$อ  - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายโธมสั เพรสทิส ธอมสัน ประธานเจา้หน้าที$บริหาร 

2. นายปิยะพฒัน์ วนอุกฤษฏ ์ รองประธานเจา้หนา้ที$บริหาร 

3. นายธนฉตัร แกว้ใจเพชร กรรมการบริหารฝ่ายขาย 

4. นางสาววรีภทัร อุดมคาํ กรรมการบริหารฝ่ายสินไหม 

5. นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ ์ ประธานเจา้หน้าที$ฝ่ายปฏิบติัการ 

6. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน ประธานเจา้หน้าที$ฝ่ายการเงิน 
 

มีขอบเขตหน้าที.และอํานาจของกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินงานแทน

คณะกรรมการบริษทัฯ ในเรื.องต่าง  ๆ ดงันีa 

1. บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ระเบียบและขอ้บงัคบั  และมติที$ออก
โดยที$ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   และ ให้มีอาํนาจบังคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของ
บริษัทฯ  และ ในการบริหารกิจการ ประธานเจ้าหน้าที$ บ ริหารต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  

2. กาํหนดเงื$อนไขในการทาํงานของพนักงาน และลูกจา้ง ออกคาํสั$งหรือประกาศกาํหนดวิธีการ
บริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติ
คณะกรรมการ หรือ กฎหมายแรงงาน  หรือ กฎหมายอื$นที$เกี$ยวขอ้ง 
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3. กิจการเกี$ยวกบับุคคลภายนอก ประธานเจา้หน้าที$บริหาร และ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามมี
อาํนาจกระทาํแทนและผูกพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหน้าที$ที$ระบุไวใ้นขอ้1. เวน้แต่
ประธานเจา้หน้าที$บริหาร และ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจให้บุคคลใดกระทาํ
กิจการเฉพาะอยา่งแทนกไ็ด ้

การสรรหาและการแต่งตัaง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 ชื.อ  - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายโธมสั เพรสทิส ธอมสัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายปิยะพฒัน์  วนอุกฤษฏ ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายอริชยั ธรรมวงศ ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหนึ$งของการมีระบบ
การ กํากับดูแลกิจก ารที$ ดี  (Good Corporate Governance) โ ดยคณะกรร มกา รสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที$เสนอนโยบายการสรรหา การกาํหนดคา่ตอบแทน
ให้กบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกตอ้งตามเกณฑ์ 
ระเบียบ ขอ้กําหนด และกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง รวมทัB งกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 
 
e. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลไดรั้บการแตง่ตัBงจาก
กรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ/หรือผูท้รงคุณวุฒิที$มีความรู้ความเขา้ใจในเรื$องการสรรหา 
กาํหนดคา่ตอบแทน การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งดี จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ y คน 
 
T. คุณสมบตั ิ

;.? เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีความ
เขา้ใจถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล 
 ;.; มีความอิสระ และตอ้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที$ไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 
 
 V. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งคราวละ y ปี ทัBงนีB เมื$อครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตัBงให้ดาํรงตาํแหน่ง
ตอ่ไปอีกได ้

 3.2 กรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลพน้จากตาํแหน่งเมื$อ 
  y.;.? ครบกาํหนดตามวาระ 
  y.;.; ลาออก 
  y.;.y ตาย 
  y.;.~ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้ตาํแหน่ง 
 ในกรณีที$ตาํแหน่งกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล ว่างลง
เพราะเหตุอื$นนอกจากครบกาํหนดตามวาระให้คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษทัแตง่ตัBงบุคคลที$
มีคุณสมบติัครบถว้นขึBนเป็นกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลแทน 
โดยบุคคลที$เขา้เป็นกรรมการสรรหากาํหนดคา่ตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลอยูใ่นตาํแหน่ง
เพียงเท่าวาระที$ยงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลซึ$ ง
ตนแทน 
 4. ขอบเขตหน้าที.และความรับผดิชอบ 
  เพื$อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสามารถสนับสนุนงานของบริษทัฯ และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี 
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดขอบเขตหน้าที$ของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ
บริหารทรัพยากรบุคคลดงันีB 
 
 W.e ด้านการสรรหา 

 กาํหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท 
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ที$ไดรั้บการแต่งตัBงจากคณะกรรมการบริษทั 
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ที$ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 พิจารณาสรรหาและเสนอชื$อบุคคลที$ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื$อดํารงตาํแหน่ง
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และที$ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
เพื$อทดแทนในตาํแหน่งที$ว่าง หรือตามความเหมาะสม นําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื$อพิจารณาอนุมติัแตง่ตัBง 

 พิ จารณา สร รหา ผู ้บ ริห าร ในตําแห น่ งกร รมการผู ้จัดการใ หญ่  นํา เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื$อพิจารณาแต่งตัBง และกาํหนดแนวทางการประเมินผลงาน
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เพื$อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํปี โดยคาํนึงถึงหน้าที$
ความรับผดิชอบและความเสี$ยงที$เกี$ยวขอ้ง 

 
 W.T ด้านกาํหนดค่าตอบแทน 

 เสนอแนวทางและวิธีการในการกาํหนดค่าเบีB ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวลั และ
บาํเหน็จ รวมทัBงประโยชน์อื$นใดที$มีลกัษณะเป็นเงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ ที$ปรึกษาคณะกรรมการ นาํเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษทัพจิารณาอนุมติั 

 เสนอแนะนโยบาย และพจิารณาให้ความเห็นชอบเรื$องการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ให้เหมาะสมและอยูใ่นระดบัที$เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรม
ในระดบัเดียวกนั และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื$อพิจารณาอนุมติั 

 
 W.V ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เสนอแนะการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการ
จดัโครงสร้างองคก์ร ระบบประเมินผลการทาํงานของพนักงาน พร้อมทัBงหลกัเกณฑ์
การจ่ายผลตอบแทนพนักงาน เพื$อให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
บริษทัฯ 

 พิจารณากลั$นกลองผูที้$เหมาะสมที$จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารตัBงแต่ระดบั ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายขึBนไป ก่อนนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื$อพิจารณาอนุมติัแต่งตัBง 

 เสนอแนะนโยบาย และพจิารณาให้ความเห็นชอบเรื$องการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่
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ผูบ้ริหารตัBงแตร่ะดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึBนไป ใหเ้หมาะสมและอยูใ่นระดบัที$เทียบเคียง
ได้ก ับอุตสาหกรรมในระดับดียวกัน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื$อ
พิจารณาอนุมติั 

 ดูแลกาํหนดนโยบายให้มีอตัราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที$สามารถ สรร
หา บรรจุบุคลากรจากภายนอก และรักษาไวซึ้$ งบุคลากรภายในที$มีศกัยภาพ 

 
 W.W ด้านอื.น  ๆ

 ดาํเนินการอื$นใดตามที$คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
 Y. การประชุม 

<.? คณะกรรมการการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล จะตอ้งจัดให้มี
การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ ? ครัB ง 
<.; ในการประชุมแต่ละครัB ง จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไมน่้อยกว่ากึ$งหนึ$ งของจาํนวน
กรรมการทัBงหมด 
<.y ในกรณีที$ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลไม่อยู่
ในที$ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที$ประธานได ้ให้กรรมการที$มาร่วมประชุมเลือก
กรรมการหนึ$ งคนเป็นประธานในที$ประชุม 
<.~ การวินิจฉยัชีBขาดของที$ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที$
ประชุมออกเสียงเพิ$มอีกเสียงหนึ$งเป็นชีBขาด 
<.< กรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลคนใดมีส่วนไดเ้สียใน
เรื$องหนึ$งเรื$องใด จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื$องนัBน 

 
 Z. การรายงาน 
 =.? รายงานผลการดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษทั ปีละ ? ครัB ง 
 =.; สรุปผลการดาํเนินงานไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

[. การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)  

  องค์ประกอบของการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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  •  ฝ่ายทรัพยาการบุคคลเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เกี$ยวกบัโครงสร้างและ

องคป์ระกอบคา่ตอบแทนสาํ หรับกรรมการเป็นประจาํ ทุกปี 

  •  พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษทัฯ  เพื$อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัและดาํ เนินการประเมิน โดย

คณะกรรมการสรรหาฯ   จะนาํ ผลการประเมินดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณากาํหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 

  •  เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกบัหน้าที$ความรับผิดชอบของ

กรรมการโดยเชื$อมโยงคา่ตอบแทนกบัผลประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดาํ เนินงานของ

บริษทัฯ โดยรวมเพื$อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที$มีความสามารถ มีคุณภาพ และ

ศกัยภาพ ทัBงนีB  ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณาเพื$อใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํ เสนอ

ตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํ ปีเพื$อพิจารณาอนุมติั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ชื$อ  - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางทรงวิไล จิรโพธิ� ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสาวสายใจ หวงัพฒันศิริกุล คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวสุฤทยั ทรงศิริเดช คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.  วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  Committee)  เป็นคณะกรรมการอิสระไดจ้ัดตัBงขึBนโดยมติ

ของคณะกรรมการบริษทั  เพื$อส่งเสริมระบบการกาํกบั  ดูแลกิจการที$ดี  และ เสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินการ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ

คณะกรรมการบริษทั  เพื$อสร้างความเชื$อมั$นให้และความน่าเชื$อถือของรายงานทางการเงินที$เสนอแก่

ผูถ้ือหุน้และผูที้$เกี$ยวขอ้งอื$น    สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ

เสี$ยงและระบบการตรวจสอบภายใน  สอบทานใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี  

จริยธรรมธุรกิจและกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งรวมทัBงประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

2.  องค์ประกอบ และ คุณสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     2.1. องคป์ระกอบ 
 2.1.1.   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยจาํนวน y ท่าน ซึ$งเป็นกรรมการอิสระ ;   ท่าน 

2.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที$มี
ความรู้และ ประสบการณ์ ดา้นการบญัชี หรือ การเงินอยา่งเพียงพอที$จะทาํหน้าที$ในการสอบ
ทานความน่าเชื$อถือ ของงบการเงินได ้

     2.2.   คุณสมบตั ิ
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ และไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ์
ขอ้ 18  ขอ้ 19 และ ขอ้20  ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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ประกนัภยั เรื$อง หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเงื$อนไขในการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การตรวจสอบ และ การ
ควบคุมภายใน ของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2557  กาํหนดขึBน  โดยกรรมการตรวจสอบ  ตอ้งมี
ความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย  ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม  ในลกัษณะที$อาจจะมี
ผลตอ่การใชดุ้ลยพินิจตาม    หนา้ที$และความรับผิดชอบอยา่งอิสระ 
 
3. วาระการดาํรงตําแหน่ง 
     3.1. วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบมีกาํหนดเวลาคราวละ 4ปี นับตัBงแต่วนัไดรั้บการ
แตง่ตัBง 
     3.2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตัB งกลับเข้าดํารงตาํแหน่งต่อไปได้อีก โดยมติ
คณะกรรมการบริษทัหรือที$ประชุมผูถ้ือหุน้  
     3.3. นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งเมื$อครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามที$กาํหนด กรรมการ
ตรวจสอบจะพน้ตาํแหน่งเมื$อ 
 1.) ลาออก 
 2.)         คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง 

3.)        ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ์ขอ้กาํหนดประกาศ 
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเรื$อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื$อนไข
ในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ของบริษทัประกนัวินาศภัย พ.ศ. 
2557 

 
 
4.   ขอบเขตอํานาจหน้าที.และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางบการเงินที$ถูกตอ้ง ครบถว้น เชื$อถือไดแ้ละเปิดเผย
ขอ้มูลที$สาํคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที$รับรองโดยทั$วไป 

4.2 สอบทานและประเมินผลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสี$ยงที$เหมาะสม  มีประสิทธิผล  และรัดกมุ  ตามกรอบ
เป็นที$ยอมรับ ตาม มาตรฐานสากล  รวมถึงกาํหนดอาํนาจหน้าที$  ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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4.3  สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  ข้อกาํหนดของ
สํานกังานและกฎหมายอื$นที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.4 พิจารณาคดัเลือก  เสนอแตง่ตัBงบุคคลซึ$ งมีความเป็นอิสระเพื$อทาํหน้าที$เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษทั  และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัBงเขา้ประชุมร่วมกบัผูส้อบ
บญัชี  โดยไมมี่ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปีละหนึ$ งครัB ง 

4.5 ให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื$อการก ํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื$อดาํเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเว ลา ที$คณ ะ กรรมการตรวจสอบ เห็น สมควร ในกรณีที$
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํ  ดงัตอ่ไปนีB  

ก) รายการที$เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ข) การทุจริต  มีสิ$งผิดปกติ  หรือมีความบกพร่องที$สําคญัในระบบควบคุมภายใน 
ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั  หรือ กฎหมายอื$นที$เกี$ยวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั 
4.6 แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมต่อ

คณะกรรมการบริษทั 
4.7 สอบทานใหม้ั$นใจวา่หลกัจริยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนักงานและ

นโยบายในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัได้จดัทาํเป็นลายลักษณ์
อกัษร ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ 

5.   การประชุม 
a. คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีหรือเรียกประชุมตามที$เห็นสมควร  อยา่งนอ้ยปีละ 4 

ครัB ง และมีอาํนาจในการเรียกประชุมเพิ$มได้ตามความจําเป็น และองค์ประชุม
ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่กึ$งหนึ$ ง 

b. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความ
เสี$ยงฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบัญชี   หรือบุคคลที$เกี$ยวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมและขอขอ้มูลตามความจาํเป็นและเหมาะสมกบัวาระการประชุมนัBน ๆ 

 
6. ความรับผดิชอบอื.น  ๆ
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a. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจัดทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  แสดงถึงความ
รับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื$อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั  และ ตอ้งเสนอ เป็นส่วนหนึ$ งของรายงานประจาํปีของบริษทั
ดว้ยทัBงนีB   รายงานดังกล่าวควรระบุถึงเจตนารมณ์   วตัถุประสงค ์  ความรับผิดชอบ  
และภารกิจ  หรือ  กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบที$ไดก้ระทาํในรอบปีที$ผ่าน
มา และ คาํแนะนาํ                       

b. ปฏิบติังานอื$นตามที$คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
c. สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ$าเสมอ  และ 

นาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื$อมีการแกไ้ข  
d. จดัให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัB ง และนําเสนอผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษทั  
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คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง 
 ชื$อ  - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายปิยะพฒัน์  วนอุกฤษฏ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

2. นายโธมสั เพรสทิส ธอมสัน คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

3. นายธนฉตัร  แกว้ใจเพชร  คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

4. นางสาววีรภทัร  อุดมคาํ คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

5. นางสาวโอภาษณ์  ศิริแสน คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

6. นางนนัทนา  ศรีสมวงศ ์  คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี.ยง 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื$อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที$ดีของบริษทัฯ (Good Governance) ในดา้น

เกี$ยวกบัการบริหาร และจดัการความเสี$ยงที$อาจเกิดขึBนกบักิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

บริษทัจึงไดแ้ตง่ตัBงคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง (Risk Management Committee) เพื$อดาํเนินการ

บริหารจดัการความเสี$ยง โดยสอดคลอ้งเชื$อมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

เพื$อทาํหนา้ที$ดงักลา่วในนามของคณะกรรมการบริษทั 

2. หน้าที.และความรับผดิชอบ 

2.1 พิจารณาสอบทาน และนาํเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี$ยง ให้แก่คณะกรรมการ

บริษทั เพื$อพิจารณาอนุมติั 

2.2 พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นชอบความเสี$ยงที$ยอมรับได ้(Risk Appetite) และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื$อรับทราบ รวมทัBงรายงานความเสี$ยง และการจดัการความเสี$ยงที$สาํคญัตอ่

คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ$าเสมอ 
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2.3 กาํกบัดูแลกิจการ การพฒันาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี$ยงอย่าง

ตอ่เนื$อง เพื$อใหบ้ริษทัฯ มีระบบบริหารความเสี$ยงที$ทีประสิทธิภาพทั$วทัBงองคก์ร และมีการปฏิบติั

ตามอยา่งต่อเนื$อง 

2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี$ยง เพื$อติดตามความเสี$ยงที$มีสาระสําคญั และดาํเนินการ

เพื$อใหม้ั$นใจวา่ องคก์รมีการจดัการความเสี$ยงอยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

2.5 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกบัความเสี$ยงที$สาํคญั และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นผูส้อบทานเพื$อใหม้ั$นใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที$เหมาะสมต่อการจดัการความ

เสี$ยงรวมทัBงการนาํระบบการบริหารความเสี$ยงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทั$ว

ทัBงองคก์ร 

2.6 ปฏิบติัการอื$นใดเกี$ยวกบัการบริหารความเสี$ยงที$คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการลงทุน 
 ชื.อ  - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นางชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานคณะกรรมการลงทุน 

2. นายโธมสั เพรสทิส ธอมสัน คณะกรรมการลงทุน 
3. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน ผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุน 

กรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกจิอื.น 

เพื$อให้การดาํเนินธุรกิจของ บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ  จาํกดั (มหาชน) เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนที$สามารถควบคุมและยอมรับ
ได้ บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดนโยบายและมาตรการ ในการบริหารจัดการความเพียงพอของ
เงินกองทุนบริษทั  กรอบนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี$ยง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
การลงทุน กาํกบั ควบคุมดูแล และมีหน่วยงานที$ เกี$ยวขอ้งทาํหน้าที$บริหารงาน เพื$อให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมาตรการในการบริหารจดัการเงินกองทุนของ บริษทัฯ ที$กาํหนดไว ้และให้มีการ
ติดตามแกไ้ขอยา่งเหมาะสม และทนัสถานการณ์  

วตัถปุระสงค์ 

วตัถุประสงคข์องนโยบายนีB มีเพื$อช่วยให้ บริษทัมีการบริหารจัดการสินทรัพยแ์ละหนีB สินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนในสินทรัพยข์องบริษทัฯ การ
ลงทุนในสินทรัพยเ์หล่านัBนจะถูกจดัขึBนโดยคณะกรรมการลงทุน เพื$อประโยชน์ในการดาํเนินการตาม
ภารกิจและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ นโยบายนีB มีความสอดคลอ้ง ดงัตอ่ไปนีB  

 กาํหนดระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนที$ยอมรับไดแ้ละไม่ต ํ$ากว่าเกณฑม์าตรฐานเพื$อใช้
เป็นแนวทางในการรักษาระดบัของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี$ยงอย่าง
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ 

 กาํหนดและมอบหมายหนา้ที$ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายที$เกี$ยวขอ้ง 
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 สร้างความเขา้ใจที$ชัดเจนของทุกฝ่ายที$เกี$ยวขอ้งในส่วนของเป้าหมายการบริหารและดาํรง
เงินกองทุนของบริษทัและวตัถุประสงค ์รวมทัBงกาํหนดและจัดสรรสินทรัพยแ์ละหนีB  ตาม
ความเสี$ยงที$ยอมรับได ้และการปฏิบตัติามกฎระเบียบของ สาํนกังาน (คปภ.) 

 การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพคล่องและการกระจุกตัวของ
เงินกองทุนของบริษทั 

 กาํหนดขัBนตอนโครงร่างและเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลและเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงาน โดยผูจ้ดัการการลงทุนเป็นประจาํตามกาํหนด รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหาร (Board Of Director)  และ /  หรือ คณะกรรมการการลงทุน 
(Investment Committee) 

ระเบยีบวิธีปฏิบตัิและกระบวนการบริหารความเสี.ยง ที.เกดิจากการลงทุน ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการการลงทุน 

1. คณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีความรับผิดชอบสูงสุดสําหรับกลยุทธ์การลงทุนและการบริหาร
ความเสี$ยงขององคก์ร และสินทรัพยล์งทุน 

2. คณะกรรมการบริหาร อาจมอบหมายอาํนาจ เรื$องการลงทุนขององคก์รที$จะเกิดขึBน ให้อยูภ่ายใต้
คณะกรรมการการลงทุน โดยตอ้งมีคุณสมบติัสมาชิกตามกฎระเบียบของ คปภ. 

3. คณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการการลงทุน  อาจจ้างผูเ้ชี$ยวชาญภายนอกเป็นที$ปรึกษา
การลงทุน หรือผูจ้ดัการการลงทุน ในการจดัการพอร์ตการลงทุนขององคก์รในกรณีที$จาํเป็น 

4. คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูมี้อาํนาจที$ไดรั้บการแต่งตัBง หรือ คณะกรรมการการลงทุน เป็นผูที้$มี
หนา้ที$รับผดิชอบในการจดัการสินทรัพยก์ารลงทุนขององคก์ร โดยมีเงื$อนไขดงัตอ่ไปนีB  

4.1 ตอ้งมีการสื$อสารความตอ้งการทางการเงินขององค์กร ใหก้บัผูจ้ดัการการลงทุนในเวลาที$
เหมาะสม 

4.2 พิจารณาและอนุมตัิ วตัถุประสงค์การลงทุน รวมถึงแนวนโยบายและการจัดสรร ของ
ทรัพยสิ์นที$จะนาํไปลงทุนเป็นประจาํทุกปี 

4.3 มีความรอบคอบในการเลือกวิธีการหรือผูเ้ชี$ยวชาญด้านการลงทุนที$มีคุณภาพ รวมทัB ง
ผูจ้ดัการการลงทุน การจดัการสินทรัพย ์ผูส้อบบญัชีและผูดู้แลสินทรัพย ์
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4.4 มีการประเมินอย่างสมํ$าเสมอในประสิทธิภาพการทาํงานของผูจ้ัดการการลงทุนในดา้น
การจดัการสินทรัพยเ์พื$อให้มั$นใจวา่ ตรงตามแนวทางการดาํเนินงาน และตรวจสอบความ
คืบหน้าใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

4.5 มีการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของ
องคก์รที$วางไว ้
 

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที.ล่วงมาที.ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ว ปี TYZ2 
 
https://www.pacificcrosshealth.com/financials/ 

 


