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แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายค าส่ังนายทะเบยีนที่ 48/2561) 
เร่ือง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวนิาศภยั 

 
บริษทัแปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีเปิดเผย ดว้ยความระมดัระวงั และ

บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง  ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอื้่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล ท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั และขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยทุกรายการของบริษทั 

 
                                                                  
 
 
                                                      ลงนาม            
              ช่ือ  นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั                                               
       ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                                                                  
 
 
 
                                                     ลงนาม            
             ช่ือ นายปิยะพฒัน์ วนอุกฤษฏ ์
                                                      ต าแหน่ง กรรมการ                                                
                

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
 
 
ขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

แบบ ปผว. 1 รายปี 
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ประวัติบริษัท 
บริษัท  แปซิ ฟิค  ครอส ประกัน สุขภาพ  จ ากัด  (มหาชน)  จดทะ เ บียน เมื่ อว ัน ท่ี  13 มิ ถุนายน  

พ.ศ. 2520 ช่ือเดิม “บริษัท เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ จ ากัด” โดยมีทุนจดทะเบียน 245 ลา้นบาท ในวนัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั บริรักษ์ประกนัภยั จ ากดั” ในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 284 ลา้นบาท, ในวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2556  ไดจ้ดทะเบียนเป็น "บริษทั บริรักษ์

ประกนัภยั จ  ากดั  (มหาชน)"  มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 300 ลา้นบาท และมีการเพ่ิมทุนอยา่งต่อเน่ืองตามธุรกิจท่ี

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วและมัน่คง 

- วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 332,200,000 บาท 
- วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 365,000,000 บาท 
- วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 400,000,000 บาท 
- วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 435,000,000 บาท 
- วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2559 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 452,000,000 บาท 
- วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 470,000,000 บาท 
- วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 485,000,000 บาท 
- วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 500,000,000  บาท 

บริษทั แปซิฟิค ครอส  ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมากดว้ยประสบการณ์ บริษทั แปซิฟิค ครอส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประกนัสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง 45 ปี และ 
ยงัเป็นเจา้ของบริษทัประกนัสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบนั (บลู ครอส ประกนัภยั อิน
คอร์ปอเรชัน่  ในประเทศฟิลิปปินส์, บลู  ครอส ในประเทศไทย และฮ่องกง) 

 
บริษทัฯ  ถือเป็นส่วนหน่ึงของ กลุ่มแปซิฟิค ครอส ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประกนัสุขภาพและการ
เดินทางในอนัดบัตน้ ๆ ของเอเชีย  ซ่ึงในปี พ.ศ.2500  ทางบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตเป็นคร้ังแรก  ถือเป็นการ
มีส่วนร่วมคร้ังแรกของเราในตลาดประกนัสุขภาพของไทยในปี พ.ศ. 2523  เราไดจ้ดัตั้ง บริษทั บลู ครอส  
ประเทศไทย และ บริษทัน้ีก็ไดถู้กซ้ือไปโดยบูพาในปี พ.ศ. 2539  จากนั้นในปีพ.ศ.2544 บริษทัฯก็ไดก้ลบั
เขา้มาในประเทศไทยอีกคร้ังในนาม  บริษทั เมด-ชวัร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั โดยเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกบั 
บริษัท น าสินประกันภัย จ  ากัด ในด้านการบริหารงานและนโยบายเก่ียวกบัการประกนัสุขภาพ/การ
ประกนัภยัเดินทางเป็นคร้ังแรก  และหลงัจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2557 บริษทัฯ เขา้ร่วมกบั บริษทั แอลเอ็ม
จี ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ภายใตช่ื้อโครงการ  แอลเอม็จี  แปซิฟิค เฮล้ทแ์คร์ 
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บริษัท  แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ  ากัด (มหาชน) ได้เข้าซ้ือกิจการบริษทัประกนัภยัจากบริษทั
บริรักษป์ระกนัภยั ในปีพ.ศ.2557 และจดทะเบียนเป็นบริษทัประกนัสุขภาพ / ประกนัเดินทาง / ประกนั
อุบติัเหตุส่วนบุคคล รายล่าสุดในประเทศไทย และเติบโตอย่างโดดเด่นท่ีสุดดา้นตลาดการรับประกัน
สุขภาพในประเทศไทย 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 “เป็นท่ีพึ่งให้กบัลูกคา้ในการให้แนวทางและค าแนะน าเก่ียวกบัประกนัสุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุส่วน

บุคคล และ ประกนัการเดินทางซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวกสบาย และมีรายละเอียดกรมธรรมท่ี์เขา้ใจง่าย 

ใหอ้  านาจแก่ลูกคา้เป็นผูต้ดัสินใจ ในการเลือกวิธีการและช่องทางท่ีใชติ้ดต่อกบับริษทัฯ ” 

 

 

พนัธกิจ 
 

 “ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ทุกช่วงอาย ุโดยใหข้อ้มูลท่ีครบครันประกอบการตดัสินใจ ในการซ้ือประกนัภยั  

และ สร้างความสมัพนัธท่ี์มัน่คงกบัตวัแทนและผูถื้อกรมธรรมใ์นทุกช่องทางการจดัจ  าหน่าย” 
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จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) 

 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทุกขั้นตอนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ

ตรงไปตรงมา อีกทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อนัพึงไดรั้บของพนกังานของเรา เราจะ

เคารพต่อผลประโยชน์อนัพึงไดรั้บของผูท่ี้เราติดต่อธุรกิจดว้ยเช่นเดียวกนั 

 ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการ

สร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจอย่างมัน่คง ต่อเน่ืองและย ัง่ยืนผ่านการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรงไปตรงมา 

 ผูร่้วมธุรกิจ บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพท่ีน า มาซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกบั ลูกคา้ คู่คา้อ่ืนๆ 

บริษัทฯคาดหวงัว่าในการท า ธุรกิจร่วมกัน ผูร่้วมธุรกิจจะยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง

สม ่าเสมอเช่นเดียวกนั 

 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดและปัจจยัส าคญัสู่ความ ส าเร็จ

ขององค์กร บริษทัฯจึงมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของการท างานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานอยู่เสมอและยึดมัน่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่าง

เคร่งครัด 

 ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความไวว้างใจท่ีลูกคา้มีให้และตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

กบับริษทัฯ เป็นส าคญั ดงันั้นจึงมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีดี มีคุณภาพและมองหาโอกาสใน

การพฒันา ยกระดบัคุณภาพใหสู้งยิง่ๆ ข้ึนไปอยูเ่สมอ 

 การแข่งขนัทางการคา้ บริษัทฯ เช่ือในการแข่งขนัทางการค้าท่ียุติธรรมและสนับสนุนการพฒันา

กฎหมายดา้นการแข่งขันทางการคา้ท่ีเหมาะสม บริษัทฯและพนักงานจะท า ธุรกิจเชิงแข่งขนัทาง

การคา้ ตามกฎกติกาขอ้บงัคบัอยา่งยติุธรรมและถูกตอ้ง 

 ความซ่ือสตัยสุ์จริต เราจะไม่ใหห้รือรับสินบนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ 

ทางการเงินและทางธุรกิจอนัมิชอบและพนกังานทุกคนตอ้งไม่เสนอหรือรับของก านลัใดๆ  ไม่ว่าจะ

เป็นส่ิงของหรือเงินท่ีจดัอยู่ในข่ายการรับสินบน การเรียกร้องหรือเสนอสินบนใดๆ จะตอ้งไดรั้บการ

ปฏิเสธโดยทนัทีและใหร้ายงานต่อฝ่ายบริหารหากมีการกระท าดงักล่าวเกิดข้ึน 

 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ พนักงานทุกคน ต้องหลีกเล่ียงการท า กิจการส่วนตัวหรือ การมี

ผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ท่ีอาจขดักบังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต่อบริษทัฯ อยู่ และจะตอ้งไม่

แสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองหรือผูอ่ื้น โดยใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของตนในทางมิชอบ 
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ค่านิยม (Core Values) 

 การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ (Customer Focus)  

มุ่งสร้างวฒันธรรมในการตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และมี

คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและระยะยาว เพื่อสร้างความพึงพอใจท่ีเหนือความคาดหมายใหก้บัลูกคา้ผูซ่ึ้งน า

โอกาสทางธุรกิจมาใหก้บัเรา 

 มุ่งประสิทธิผล (Effectiveness-Oriented)   

 ตั้งมัน่ในประสิทธิผลในการท า งานโดยมุ่งผลลพัธ ์ณ จุดส้ินสุดของกิจกรรมผา่นกระบวนการก าหนด

ตวัช้ีวดัผลส าเร็จท่ีชดัเจน เป็นหนทางในการบรรลุเป้าประสงคห์รือเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้ก่อใหเ้กิด

ผลส าเร็จระดบับุคคลทีมงานและองคก์ร 

 การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement)  

การปรับปรุงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) อยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงจ  าเป็นในสภาวะการแข่งขนัใน

ปัจจุบนั การปรับปรุงงานก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท า ใหเ้กิดคุณภาพใหม่ในองคก์ร ซ่ึงเป็นตวัช้ีขาด

การยอมรับของลูกคา้ท่ีส าคญัตอ้งมีการพฒันาทัว่ทั้งองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

ความเป็นมืออาชีพตอ้งมี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาตนสู่ความเป็นมืออาชีพ

ในสายงานของตนอย่างสม ่าเสมอท่ีส าคญัก็คือ ตอ้งมีจิตส า นึกในความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องคก์ร 

สงัคมและประเทศชาติ 

 การท า งานเป็นทีม (Teamwork)  

การท างานเป็นทีม เป็นส่ิงจ  า เป็นส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน ทีม

ท่ีจะประสบความส าเร็จคือกลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การท างานเป็นทีม

นั้นมีค่าเกินกว่าความหมายค าว่ากลุ่มคน หวัใจของการท างานเป็นทีมข้ึนอยูก่บัการมีผูน้  าท่ีเขม้แข็งและ

ผูต้ามท่ีขบัเคล่ือนงานของทีม เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคต์อ้งกระท าดว้ยการร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า  

 ความซ่ือสตัย ์(Integrity) 

ความซ่ือสตัย ์เป็นคุณธรรมท่ีจ  า เป็นต่อทุกสงัคม การมีความซ่ือสตัยต่์อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อหนา้ท่ี

การงาน ต่อมิตร ต่อประเทศชาติ น า มาซ่ึงการประสบความส าเร็จในชีวิต ความซ่ือสตัยใ์นการท า งาน

จะส่งผลโดยตรงต่อคุณลกัษณะส่วนบุคคลของตวัเราเองท่ีคนอ่ืนมองหรือรับรู้ในตวัเราว่า เป็นคนท่ีมี

ความซ่ือสตัยห์รือไม่ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงผลต่อเน่ืองไปยงัหน่วยงานและองคก์รของเราเอง 
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ผลการด าเนินงาน รวมถึง ผลการวิเคราะห์ และ อัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การรับประกันวนิาศภยั 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การรับประกนัการรับประกนัภยัประเภทอุบติัเหตุและสุขภาพ และประกนัภยัการ

เดินทาง โดยมกีารจ าหน่ายผา่นทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตวัแทน นายหนา้ นายหนา้นิติบุคคล และมีการแบ่งการ

รับประกนัภยัเป็น 

1. การรับประกนัภยัโดยตรง 

2. การรับประกนัต่อและเอาประกนัต่อระหว่างบริษทัประกนัวินาศภยัอ่ืนๆ เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง
ในการรับประกนัภยั 

ผลิตภณัฑ์ 3 อันดับแรก ของการรับประกันภยั 

 การประกนัสุขภาพ 

 การประกนัภยัอุบติัเหตุ 

 การประกนัภยัการเดินทาง 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2563 2562 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 593.91 451.80 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 317.34 249.31 
รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น   91.67 74.81 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  48.67 (17.02) 

 
อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั (ร้อยละ)       หน่วย : ลา้นบาท 

อตัราส่วน 2563 2562 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 45% 60% 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจประกนัภยั ( Expense Ratio) 26% 28% 
อตัราส่วนรวม ( Combined Ratio) 84% 102% 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 780% 530% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( Return on equity) 34% -9.15% 
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การบริหารความเส่ียงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM) 

 

บริษทัฯ ไดม้ีการก าหนดโครงสร้างการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม โดยน าเอาการ
บริหารความเส่ียงแบบ “Three Lines of Defense” มาประยกุตใ์ช ้โดยแบ่งผูรั้บผดิชอบความเส่ียงออกเป็น 3 ล  าดบั
ดงัน้ี 

 ผู้รับผดิชอบระดับแรก (First line of defense) : คือหน่วยธุรกิจหรือเจา้ของความเส่ียง มีหนา้ท่ีโดยตรงในการ
ระบุและบริหารความเส่ียง รวมถึงการออกแบบและด าเนินการในการควบคุมความเส่ียง โดยจะต้องให้
ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและก าหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ าวนั ไดแ้ก่ ฝ่ายขาย
และการตลาด ฝ่ายรับประกนัภยั ฝ่ายออกกรมธรรม  ์ฝ่ายสินไหม ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่าย
บุคคล 

 ผู้ รับผิดชอบระดับที่สอง (Second line of defense) : คือหน่วยงานบริหารความเส่ียง หน่วยงานคณิตศาสตร์

ประกนัภยั และหน่วยงานดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย มีหนา้ท่ีติดตามการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึง
ให้ค  าแนะน าและด าเนินการใด ๆ เพ่ืออ  านวยความสะดวกต่อการบริหารความเส่ียง โดยทัว่ไปหน่วยงาน

ดงักล่าวตอ้งมีความเป็นกลาง  

 ผู้รับผดิชอบระดับที่สาม (Third line of defense) : คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
และประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของบริษทั โดยจะตอ้งเป็นอิสระ
จากผูรั้บผดิชอบระดบัอ่ืน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัท ากรอบการบริหารความเส่ียง, นโยบายบริหารความเส่ียง, แผนธุรกิจ 3 ปี 
โดยน าส่งค.ป.ภ. ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัปิดบญัชีส้ินปี หรือภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษทั
ฯ อนุมติัใหม้ีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั  

กรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียงครอบคลุม 9 กิจกรรมหลกัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงด้านการพฒันาผลติภัณฑ์และการก าหนดเบีย้ประกนัภัย 

ปัจจยัเส่ียงจากการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์เช่น ความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีเ ก่ียวขอ้งกบั
การเสนอ ขายผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงความเพียงพอของจ านวนบุคลากรท่ีรองรับผลิตภณัฑ์ใหม่ตามท่ีได้
ประมาณการไวด้ว้ย ทกัษะ และความช านาญของบุคลากร ความพร้อมของระบบงานรวมถึงกระบวนการ
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ท างานใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน และระบบสารสนเทศ พนักงาน ตวัแทน นายหน้า หรือผูเ้อาประกนัภยั ขาดความรู้ 
ความเขา้ใจในรูปแบบ และเง่ือนไขต่างๆ ของผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่ รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้ไม่เป็นไป
ตามแผนพฒันาผลิตภณัฑ ์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ทางบริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัไทย
รับประกนัภยัต่อ (Thai Re Insurance PLC) ในการออกแบบและก าหนดราคาเพื่อใหส้ะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

ปัจจยัเส่ียงจากการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั เช่น การก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัไม่เหมาะสมกบัความเส่ียง
ภยั การก าหนดผลตอบแทนท่ีคาดหวงั สดัส่วนของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นการออก
ผลิตภณัฑใ์หม่จึงตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบในทุก ๆ ดา้น 

บริษทัฯ มีการตั้งคณะกรรมการผลิตภณัฑ์เพ่ือก  ากบัการออกผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและให้มีการด าเนินงาน
ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการ 

2. ความเส่ียงด้านการเสนอขายและการเกบ็เบีย้ประกนัภัย 

เพื่อให้การน าเสนอขายประกนัสุขภาพของตัวแทนถูกตอ้งตามเง่ือนไขและความคุม้ครองของกรมธรรม์ 
ตวัแทนหรือนายหนา้จะตอ้งผา่นการอบรมผลิตภณัฑ ์โดยบริษทัฯ มีการจดัอบรมประจ าเดือนอยา่งนอ้ยเดือน
ละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสามารถส่งเจา้หนา้ท่ีไปอบรมท่ีส านกังานของตวัแทนหรือนายหนา้ได ้หากมี
การแจง้ความจ านงคล่์วงหนา้ บริษทัฯ มีการออกใบรับรองการอบรมการขายประกนัสุขภาพใหก้บัตวัแทนท่ี
ผา่นการอบรม 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้เครดิตระยะเวลาอนุโลมการเก็บเบ้ียประกนัภยัให้กบัตวัแทนใหม่ของบริษทัฯ แต่
บริษทัฯไดม้ีการให้เครดิตกบัคู่คา้ท่ีมีการติดต่อส่งงานกบับริษทัฯ สม ่าเสมอ โดยบริษทัฯ ไดก้  าหนดให้มี
ระบบการติดตามและรายงานลูกหน้ีเบ้ียประกนัภยัคา้งช าระเป็นประจ า รวมถึงการควบคุม ใหมี้การเรียกเก็บ
เบ้ียประกันภัยเป็นไปตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั จดัท ามาตรการควบคุมและป้องกนัความเส่ียง ก  าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกบริษทั
รับประกนัภยัต่อ นายหน้า/ ตวัแทนอยา่งรัดกุม พิจารณาศกัยภาพในดา้นการขาย สถานะทางการเงิน ประวติั
ในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการช าระเบ้ีย ตลอดจนก าหนดใหต้วัแทนตอ้งมีหลกัทรัพยห์รือบุคคล
ค ้าประกนัในวงเงินเครดิตท่ีบริษทัฯ ก  าหนด  

3. ความเส่ียงด้านการพจิารณารับประกนัภัย 

ปัจจยัเส่ียงจากการพิจารณารับประกนัภยั เช่น ความรู้ความสามารถของผูพ้ิจารณารับประกนัภยั ความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารับประกนัภยั ความน่าเช่ือถือของระบบขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารับ
ประกนัภยั ตลอดถึงความปลอดภยัของขอ้มูลและการรายงานขอ้มูล 
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หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบน
จาก สมมติฐานท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณส ารองประกนัภยั และการพิจารณารับ
ประกนัภยั 

ปัจจยัเส่ียงดา้นการประกนัภยั เช่น การก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การกระจุกตวัของภยัท่ีรับไวค่้าใชจ่้ายสูง
กว่า สมมติฐานท่ีก  าหนดไวก้ารจัดสรรเงินส ารองเบ้ียประกนัภัยและเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูถื้อกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยั และการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัใหม่ๆ โดย
อาจส่ง ผลกระทบต่อจ านวนค่าสินไหมทดแทน และกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต 

4. ความเส่ียงด้านการประเมนิส ารองประกนัภัย 

ความรอบคอบในการตั้งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียอมรับโดยทัว่ไป ค  านวณและ รับรองโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต 
มีการติดตามและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเงินส ารอง เพ่ือพิจารณา ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตั้ง
เงินส ารองของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหแ้น่ใจว่า เงินส ารองท่ีตั้งไวเ้พียงพอส าหรับภาระ ผกูพนัท่ีบริษทั
มีต่อผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต และใหน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของ เงินส ารองประกนัภยัอบในการ ส ารวจภยั/ประเมิน ความเสียหายแลว้แต่กรณี 

5. ความเส่ียงด้านการจดัการสินไหมทดแทน 

ปัจจยัเส่ียงจากการจดัการค่าสินไหมทดแทน เช่น การพิจารณาชดใชค่้าสินไหมทดแทนผิดพลาด การทุจริต
ของผูเ้อาประกนัภยั ความรวดเร็วในการพิจารณาชดใชค่้าสินไหม ผูส้ ารวจ/ประเมิน ความเสียหายขาดความ
ช านาญ บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสบการณ์ทางการแพทยท์ าหนา้ท่ีในการพิจารณาสินไหม 
โดยให้ความส าคญักบัการพิจารณาอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว โดยผูบ้ริหารฝ่ายสินไหมจะรายงานให้ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารทราบทุกอาทิตย ์โดยมีการรายงานจ านวนสินไหมท่ีเขา้ระบบ ค่าสินไหมโดย
เฉล่ีย ระยะเวลาการน างานเขา้ระบบเพื่อการพิจารณาและท าจ่ายโรงพยาบาล 

6. ความเส่ียงด้านการประกนัภัยต่อ 

ปัจจยัเส่ียงจากการประกนัภยัต่อ เช่น การก าหนดประเภทของการเอาประกนัภยัต่อท่ีไม่เหมาะสม ความมัน่คง 
ทางการเงินของบริษทัประกนัภยัต่อไม่ไดม้ีการติดตามสถานะอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บประกนัภยัต่อ 
การกระจุกตวัของ การประกนัภยัต่อไปยงับริษทัใดบริษทัหน่ึงสูงกว่าท่ีควร เลือกแบบในการประกนัภยัต่อไม่
เหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีมีอยู ่

ส าหรับความเส่ียงภยัท่ีอยู่ในระดบัท่ีสูงเกินกว่าบริษทัฯ จะสามารถรับไวไ้ดเ้องเพียงล  าพงั ไดจ้ดัการใหม้ีการ
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ถ่ายโอน ความเส่ียงไปยงัผูรั้บประกนัภยัต่อ ผ่านสัญญาประกนัภยัต่อ ทั้งวิธีท่ีเป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และ
วิธีท่ีเป็นการท าเฉพาะราย ซ่ึง การเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อ จะพิจารณาท่ีความมัน่คงเป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัมีการบริหารพอร์ตการรับประกนัภยั ให้มีสัดส่วนของการประกันภยัต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งใน
ดา้นผลรวมของผลการพิจารณารับประกนัภยั และใหส้อดคลอ้งกบั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑแ์ละ ขอ้ก  าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของกรอบการบริหาร ความเส่ียงโดยรวม และไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั โดย ประกอบดว้ย กระบวนการคดัเลือกแผนการประกนัภยัต่อท่ี
เหมาะสม การน าไปปฏิบติัใชก้ารตรวจสอบ การติดตาม การทบทวน การควบคุม และการจดัท าเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ ตน้ทุนทาง
การเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคลอ้ง แนวโนม้ของตลาดประกนัภยัต่อ และแผนธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื่อให ้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ 

7. ความเส่ียงด้านการลงทุนประกอบธุรกจิอ่ืน 

ปัจจยัเส่ียงจากการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น รายไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ ดอกเบ้ียรับจากตรา
สารหน้ี และเงินปันผลไดรั้บไม่ครบถว้น ทะเบียนคุมหลกัทรัพย ์ ระบุขอ้มูลไม่เพียงพอ ท าให้รายได้และ 
ค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมทั้งตน้ทุนของ เงินลงทุนบนัทึกไวไ้ม่ถูกตอ้ง รวมถึง การลงทุนในหลกัทรัพยเ์กินกว่าท่ี
ก  าหนด 

ปัจจยัเส่ียงจากการตลาด/การลงทุน เช่น ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ อาจไดรั้บความเสียหายจากการผนัผวนของ
ปัจจยัใน ตลาดทุน ไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัรา
แลกเปล่ียน 

การพิจารณา Credit Rating ในการลงทุน บริษทัฯ จดัใหม้ีคณะกรรมการลงทุน ท าหนา้ท่ีพิจารณาและทบทวน
ปัจจยั ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจการลงทุนของบริษทัฯ และควบคุมการลงทุน
ให้เป็นไปตามขอบเขตและ ขอ้ก  าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัในการบริหาร การลงทุน โดยบริษทัฯ เลือกลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภท
ต่างๆ โดยแยกตามระดบัของ Credit Rating 

การบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการตลาด/การลงทุน 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผูก้  าหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อก  ากบัดูแลการลงทุน ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย การบริหารความเส่ียงรวม โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่า มีความมั่นคง ให้
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ผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมและ สม ่าเสมอ โดยผ่านการอนุมัติสัดส่ วนประเภทการลงทุนจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงไดม้ีการก าหนดคู่มือแนวทางบริหาร การลงทุน เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะมี
การก าหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปีโดยระบุขีดจ ากดัในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดบั ซ่ึง
พิจารณาก าหนดข้ึนจากอตัราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง โดยให้เช่ือมโยงและสอดรับกับ 
ผลกระทบต่อเงินกองทุนท่ีต่องด ารงไวต้ามกฎเกณฑก์ารด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง 

8. ความเส่ียงด้านการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น 

บริษัทฯ เน้นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง ประกอบกบัมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถรักษา ระดบัเงินสดในมือใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตลอดเวลาในกรณีท่ีตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เป็นจ านวนท่ีมากเกินกว่าปริมาณเงินสดท่ีมีอยู่ฝ่ายการเงินจะแจง้ล่วงหนา้เพื่อให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุน
เป็นเงินสด เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการช าระหน้ีสิน ท่ีถึงก  าหนด ท าใหเ้ช่ือมัน่ว่า ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยู่ใน
ระดบัท่ีควบคุมได ้

บริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงไวต้ามกฎหมาย ไม่ต  ่า
กว่า เกณฑม์าตรฐานของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั รวมทั้งได้
มีการบริหาร จดัการระดบัเงินกองทุนของบริษทัฯ ตามระดบัความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ก  าหนดระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนท่ียอมรับได ้และไม่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการรักษาระดบัของเงินกองทุนใหเ้พียงพอ ในการรองรับความเส่ียงอยางเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ 

2. ส่ือสารระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดด้า้นเงินกองทุนเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั 

3. ในการด าเนินการใดท่ีจะส่งผลต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงไวส้ าหรับความเส่ียงด้านต่างๆ เช่น การรับ
ประกนัภยั รายใหญ่หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงจะตอ้งมีการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัเงินกองทุน
และเสนอให ้ผูบ้ริหารรับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัใหด้  าเนินการ 

- ความเส่ียงดา้นตลาด ของการลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นความเส่ียงหลกัของเงินกองทุนของบริษทัฯ ฝ่ายท่ี
ท าการลงทุนจะท าการค านวณอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์
ลงทุน และ รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อยา่งสม ่าเสมอ 

- เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัฯ อย่างมี
นยัส าคญั ฝ่ายบริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารทนัที 

9. ความเส่ียงด้านการจดัจ้างบุคคลภายนอก  
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บริษทัฯ มีการใชบ้ริการบุคคลภายนอกเพ่ือลดตน้ทุนการด าเนินกงานและเพ่ิมความคล่องตวัในการประกอบ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน บริษัทฯ ยึดถือแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
(Outsourcing) ของบริษทัประกนัภยัท่ีประกาศโดยค.ป.ภ. ปีพ.ศ. 2556 เป็นมาตรฐาน 

 
บริษทัฯ ไดก้  าหนดขอบเขตการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเส่ียงและ

นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั และใหค้รอบคลุมประเภทความเส่ียงส าคญัท่ีมีอยูใ่นกิจกรรมและ
กระบวนการด าเนินงานของบริษทัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
2. ความเส่ียงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) 
3. ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 
4. ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 
5. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
6. ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) 
7. ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputational Risk) 
8. ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 
9. ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 
10. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อ้บงัคบัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 

(Compliance Risk) 
11. ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 
 
การจดัท าแผนรองรับการด าเนนิธุรกจิอย่างต่อเน่ือง 
บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการ ระบบงานท่ี
ส าคญั ตลอดจนระบบงานท่ีบริษทัใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก และมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
เพื่อสามารถด าเนินงานได ้ตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ นอกจากน้ียงัไดมี้การก าหนดวิธีปฏิบติัในแผนรองรับการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหม้ีความ เหมาะสมกบัขนาดและความซบัซอ้นของธุรกิจ และครอบคลุมการ
หยดุชะงกัท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกสถานการณ์รวมทั้ง กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินเป็นเวลานานหรือส่งผลในวงกวา้ง โดยให้
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับงานท่ีส าคญัของฝ่าย
งานของตนเอง รวมถึง ไดม้ีการส่ือสารฝึกอบรม เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนมีความเขา้ใจ และรับทราบแนวทางใน
การปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์หยดุชะงกัการด าเนินงาน โดยจดัใหม้ีการ ฝึกอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ และมีการทดสอบว่าการปฏิบติัการหลงัเกิดการหยดุชะงกัทางธุรกิจ ว่าธุรกิจสามารถด าเนินการได้
อยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
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จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID 19 บริษทัฯ ไดม้ีการปรับปรุงแผนรองรับการด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงภยัดงักล่าวดว้ย 

 

 

ทั้งน้ีส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียดปี 2563 ดังน้ี 
 

รายการ จ ำนวน 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ  161.04 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 23.83 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ - 

 
 

นโยบายการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน  
 การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Asset and Liability Management : ALM)  เป็นการบริหารจดัการโครงสร้าง

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน รวมทั้งภาระผูกพนัต่าง ๆ ดว้ย เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนและความเส่ียงอยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได ้ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งจะมีทั้งความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารสภาพคล่อง และอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดราคาผิดพลาด และความเส่ียงดา้นการประมาณการหน้ีสินค่าสินไหมทดแทน

คลาดเคล่ือนสูง ตวัอยา่งเช่นเม่ือบริษทัตอ้งช าระคืนหน้ีสินและภาระผกูพนั แต่ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยท่ี์มีให้

เป็นเงินสดไดท้นัเวลา หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนได ้หรือสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนไดแ้ต่มีตน้ทุนทางการเงิน

สูง  ซ่ึงจะกระทบต่อรายได ้และเงินกองทุนของบริษทั ตลอดจนความน่าเช่ือถือของบริษทั 

กลยทุธก์ารบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจึงเนน้ไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใหเ้พียงพอท่ีจะจ่าย

ช าระหน้ีสินท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรม์ จ  านวนกรมธรรม์ และหน้ีสินตามกรมธรรม์ประกนัภยัจึงเป็นส่ิงท่ีบริษทั

น ามาใช้ในการพิจารณาตดัสินใจในการลงทุน ทั้งในเร่ืองของระยะเวลาท่ีจะลงทุน และความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นตน้ 
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หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ ปี 2562 ปี 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ 

สินทรัพยล์งทุน  
(Total Investment Assets) 

301.05 301.05 271.79 271.79 

สินทรัพยส์ภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 

213.95 204.95 185.74 185.74 

หน้ีสินรวม 
(Total Liabilities) 

564.62 528.40 428.42 406.33 

หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั 
(Insurance Liabilities) 

381.30 347.26 299.45 277.36 

 
หมายเหตุ   - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศ

ภยั เพ่ือวตัถุประสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยั และเพ่ือให้

มัน่ใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผู ้

เอาประกนัภยั 

 
มูลค่า วธิีการ และสมมตฐิานในการประเมนิหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย    
หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัยประกอบด้วย  
เพื่อป้องกนัและลดความสูญเสีย จากภยัพิบติัต่างๆ อนัท าใหธุ้รกิจหยดุชะงกั   
หรือด าเนินกิจการต่อไปไม่ได ้

1. เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัค านวณเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดสรรเงินส ารองส าหรับเบ้ีย

ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้เงินส ารองส าหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินส ารองอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

โดยค านวณวิธี 1/365 System 
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2. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกเมื่อไดรั้บการแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อา

ประกนัภยัตามมูลค่าท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือผูป้ระเมินของบริษทัแลว้แต่กรณี นอกจากน้ีบริษทัไดต้ั้ง

ส ารองเพ่ิมเติมส าหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ (IBNR) ซ่ึงประเมิน

โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

3. ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุดเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีจะคาดว่าจะเกิดข้ึนใน

ระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ตามการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าสินไหม

ทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ี

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกว่าส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ในการท าการประเมินไดใ้ชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ 3 วิธีดงัน้ี  

1. วิธีบันไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) ส าหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน 

2. วิธีเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสนั (Bornhuetter-Ferguson method, BF) ส าหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ
สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

3. วิธีค่าคาดหวงัอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)  
ในการประเมินค่าประมาณการท่ี ดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทน เราเลือกใชว้ิธีบนัไดลูกโซ่ของค่าสินไหมทดแทน
ท่ี เกิดข้ึนเป็นหลกั ส าหรับวิธีการ BF และ ELR เราเลือกใชใ้นกรณีท่ี มีความเหมาะสมตามขอ้มูล  

                                                                             หน่วย : ลา้นบาท    
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญชี ราคา
ประเมนิ 

ราคาบัญชี ราคา
ประเมนิ 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
(Insurance Liabilities) 

381.30 347.56 299.45 277.36 

- ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(Premium liabilities) 

316.61 274.80 227.52 196.79 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน  
(Claim liabilities)  

64.69 72.45 71.93 80.56 
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  หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือให้นกัลงทุนผูว้ิเคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสิน
จากสัญญาประกนัภยัท่ีเป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้ง
ผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสิน 

- จากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพ่ือวตัถุประสงค์

หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึง

จะตอ้งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับ

ประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของ

อุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภัยของบริษทันั้น 

นอกจากน้ี มูลค่าส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื่อความผนัผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังาน คปภ. ก  าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่าง

ระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมากจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีแตกต่าง

กันในการประเมินตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ทั้ งน้ีผูท่ี้จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึง

วตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ  

 
  นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืน 

กรอบนโยบายการลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงรวม การออกแบบผลิตภณัฑ ์การรับ

ประกนัภยั การท าสัญญาประกนัภยัต่อ การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฐานะเงินกองทุน ระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และความพร้อมของระบบและบุคลากรในการรองรับการลงทุนและใหเ้ป็นไป

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองการลงทุน

ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 
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วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคข์องนโยบายน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้ บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)  มี

การบริหารจัดการสินทรัพยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ การก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนใน

สินทรัพยข์องบริษทัฯ การลงทุนในสินทรัพยเ์หล่านั้นจะถูกจดัข้ึนโดยคณะกรรมการลงทุน โดยค านึงถึงสภาพ

คล่องของกิจการเป็นหลกั เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามภารกิจและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ นโยบายน้ีมี

ความสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมายและกฎระเบียบ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ (Product Limit) 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนโดย มีเป้าหมาย “เน้นความปลอดภัยของเงินต้น และ ความคุ้มค่าของผลตอบแทน

การลงทุน” ซ่ึงมีการก าหนดสดัส่วนในการลงทุนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกบัสภาวะของตลาดเงินตลาดทุน ณ 

เวลานั้นๆ โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งของการลงทุนแต่ละประเภทกบัการบริหารความเส่ียงซ่ึงจะตอ้งผา่นการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน แลว้จึงเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพ่ืออนุมติัการลงทุนก่อนด าเนินการทุกคร้ัง 

ยุทธศาสตร์และการจัดสรร จะต้องค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ พิจารณาถึงสภาพคล่อง เป็น

ความส าคญัล  าดบัแรก ค านึงถึงขีดจ ากดัเงินลงทุน ฝ่ายการลงทุนจะตอ้งติดตามความเคล่ือนไหวทางดา้นเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ จากสถาบนัการเงินและศูนยว์ิจยัของหน่ายงานท่ีมีความน่าเช่ือถือหลายแห่ง 

ประกอบกบัการวางแผนการลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นของการแผนงานการลงทุน หากสภาวะ

ตลาดเงินหรือตลาดทุนเกิดความผนัผวน  

คุณภาพสินทรัพย์ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – คือการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศท่ี
จัดตั้ งข้ึนภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศ การฝากเงินกับสถาบันการเงินต่างประเทศส าหรับ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือใชส้ าหรับการด าเนินงานในประเทศนั้น ๆ 

2. เงินฝากประจ า/เงินฝากตามระยะเวลา - องคก์รสามารถฝากเงินกบัทั้งรัฐบาลหรือธนาคารเอกชน ซ่ึงมีการ
รับประกนัเงินตน้ และการพิจารณาดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บจะตอ้งมีการเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ปัจจุบนั รวมทั้ง อตัราแลกเปล่ียน และระยะเวลาของเงินฝากประจ า ควรจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 60 
เดือนเป็นสูงสุด 
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3. ตราสารหน้ี – คุณภาพของตราสารหน้ี เช่นพนัธบัตรหรือหุ้นกู ้จะเลือกตาม Credit Rating ซ่ึงต้องมี
คะแนนอย่างน้อย ไม่ต  ่ากว่า "  BBB "  ซ่ึงจัดอนัดับโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือทั้งใน
ประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น สถาบนัจดัอนัตบัฯ ในประเทศไทย (Thai Rating) TRIS, Fitch, สถาบนัจดั
อนัตบัฯ ในต่างประเทศ (offshore Rating) S&P, Moody’s, Fitch and A.M. Best. และเป็นบริษทัท่ีพิจารณา
แลว้เห็นว่ามีความสามารถในการด าเนินธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี  และระยะเวลาครบก าหนดของพนัธบตัร
และหุน้กูค้วรจะอยูใ่นช่วง 3-5 ปี 

4. กองทุนรวม – กองทุนรวมตราสารหน้ี จะตอ้งมีนโยบายลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีหรือตราสารทุน
ท่ีมีคุณภาพ โดยใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกบัความเส่ียง อาทิเช่น ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง
ข้ึน  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารต่างประเทศ หรือตราสารหน้ีท่ี
ออกโดยธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทุนได ้ 

5. ตราสารทุน หรือหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มดชันี SET50 Index หรือหน่วยลงทุน ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

การประเมนิราคาสินทรัพย์ 

บริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์เป็น เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงิน ใบรับฝากเงิน และบตัรเงินฝาก (Negotiable 
Certificate of deposit)  

1. เงินสด ใหป้ระเมินราคาตามจ านวนเงินท่ีมีอยู ่

2. เงินฝากสถาบันการเงิน และใบรับฝากเงินให้ประเมินราคาตามจ านวนท่ีฝากไวแ้ละบัตรเงินฝากให้
ประเมินราคาตามราคาทุนจดัจ  าหน่าย 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ 

เงินฝากสถาบันการเงินและ        
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 

462.89 462.89 334.69 334.69 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้ , 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, 
หุ้ น กู้ แ ป ล ง ส ภ า พ  แ ล ะ                
สลากออมทรัพย์) 

- - - - 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 

- - - - 

หน่วยลงทุน - - - - 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซ้ือรถ และ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลสิซ่ิง 

- - - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น , 
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

- - - - 

ตราสารอนุพนัธ์ุ - - - - 

เงินลงทุนอ่ืน - - - - 

รวมสินทรัพย์ลงทุน     

 
หมายเหตุ   
- ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  เพื่อ

ว ัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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การควบคุมภายใน  

วตัถุประสงค์ 

บริษทัฯ ตอ้งประสบกบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจอยูต่ลอดเวลาซ่ึงมี

ผลกระทบต่อความเส่ียงโดยรวมของบริษทั (Risk profile) การเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากทั้งปัจจยัภายใน

และภายนอก รวมถึง สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฏหมาย กฏระเบียบและการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของ

บริษทั 

 บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดให้มีนโยบาย วิธีการปฏิบัติและการควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อให้

สามารถบริหารจดัการความเส่ียงส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯได้ การก าหนดใหม้ีการควบคุม

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเขม้แข็งเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของการ

บริหารจดัการท่ีดี หน้าท่ีอย่างหน่ึงของบริษทัท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น ผูถื้อกรมธรรม ์เจา้หน้ีและหน่วยงานก ากบัดูแล คือ 

การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่บุคคลดงักล่าวว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและความเส่ียงท่ีส าคัญจะ

ไดรั้บการบริหารจดัการดว้ยความระมดัระวงัและเหมาะสม 

ค านิยาม 

การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและกระบวนการซ่ึงออกแบบข้ึน และน ามาถือปฏิบติัเพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดอ้ย่างมี

เหตุผลว่า บริษทัจะบรรลุวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

 การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 รายงานทางการเงินมีความเช่ือถือได ้

 การปฏิบติังานเป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การควบคุมทางด้านโครงสร้างและวธิีการปฏิบัตงิาน 

บริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้างการบริหารงานในแต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน มีการแบ่งเป็นหน่วยงานยอ่ยและยงัมีการ

กระจายอ านาจในการบริหารงานในแต่ละล าดบัขั้น เพ่ือให้การบริหารงานและบริหารความเส่ียงไดถู้กพิจารณา

เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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การประกอบธุรกจิของบริษัท 

การประกอบธุรกจิของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1. ด้านการรับประกนัภัย 
 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  คือ การรับประกนัภยัประเภทอุบติัเหตุและสุขภาพโดยแบ่งเป็น 

- การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยัผ่านตวัแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา นายหนา้
นิติบุคคล และ ลูกคา้โดยตรง 

- การรับประกนัภยัต่อรับจากบริษทัฯ ประกนัวินาศภยัอ่ืน ๆ 
2. ด้านการลงทุน 

  บริษทัประกนัวินาศภยัสามารถน าเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็นรายไดอี้ก

ทางหน่ึงให้แก่บริษทัการลงทุนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้และ มีสภาพ

คล่องในการเปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดส าหรับส่วนท่ีบริษทั ตอ้งใชใ้นอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้ง

ปฏิบติัตามประเภท สัดส่วน และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดภายใตข้อ้ก  าหนดว่าดว้ยการลงทุน

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ

บริษทัฯ ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 การใหกู้ย้มืเงิน การลงทุนในหลกัทรัพย ์ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้

กู ้รวมทั้งการฝากเงินกบัธนาคาร 

ผลติภัณฑ์/บริการ 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การรับประกนัการรับประกนัภัยประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ และประกันภัยการ

เดินทาง โดยมีการจ า หน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตวัแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และมีการแบ่ง

การรับประกนัภยัเป็น 

1. การรับประกนัภยัโดยตรง 

2. การรับประกนัต่อและเอาประกนัต่อระหว่างบริษทัประกนัวินาศภยัอ่ืนๆ   

เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยั     
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ผลติภัณฑ์ประกนัภัย 

บริษทัประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั  โดยรับประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพ ดงัน้ี 

1. กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล • Personal Accident Insurance 

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม • Group Accident Insurance 

3. กรมธรรมป์ระกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง •Travel Health Insurance 

4. กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน า เท่ียวและมคัคุเทศก ์(TTG) 

5. กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส่วนบุคคล • Health Insurance 

6. กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพกลุ่ม • Group Health Insurance   

 ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีบริษทัเน้นให้ความส าคญั คือ กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส่วนบุคคล  (Health Insurance) และ

กรมธรรม์ประกนัสุขภาพกลุ่ม (Group Health Insurance)  กรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (Personal 

Accident Insurance) และ กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทาง (Travel Insurance) การเสนอการขายผลิตภณัฑ์ ของ

บริษทัฯ  

บริษทัฯ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัเป็นหลกั โดยพยายามให้ ผูเ้อาประกนัไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด

เสมอโดยท่ีบริษทัฯ ตอ้งสามารถด า เนินกิจการได ้และมีก  า ไรจากการด า เนินกิจการ 

 

กลุ่มลูกค้า 

บริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์ประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุส าหรับลูกคา้รายเด่ียวท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป รวมถึงชาวต่างชาติท่ี
พ  านกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย โดยมีความคุม้ครองท่ีหลากหลายและวงเงินความคุม้ครองท่ีเหมาะสมจนถึงวงเงิน
ความคุม้ครองท่ีสูงมาก นอกจากน้ีบริษทัฯ  ยงัมีแผนความคุม้ครองลูกคา้รายกลุ่ม ประเภทสวสัดิการพนกังานซ่ึง
ถือว่าเป็นส่วนส าคญัส าหรับภาคธุรกิจในการการดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีดีใหท้ างานกบับริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2563 

                     หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ การ
ประกนั
อคัคภีัย 

การ
ประกนัภัย
ทางทะเล  
และขนส่ง 

การ
ประกนัภัย
รถยนต์ 

การประกนัภัยเบด็เตลด็ 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
ตัิเห

ตุ
ส่ว

นบุ
คค

ล 

สุข
ภา
พ 

อื่น
ๆ 

จ านวน
เบ้ีย
ประกนั
ภยัรับ
โดยตรง 

        6.38 568.66  575.04 

สดัส่วน 
ของเบ้ีย
ประกนั
ภยั 
(ร้อยละ) 

        1.11% 98.89%  100% 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี 

 

ข้อมูลส าคญัทางการเงิน ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

การบริหารจดัการเงินกองทุนของบริษัท 

บริษทัฯไดก้  าหนดระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่าเป็นการภายในท่ีระดบั 180% และไดท้ าการ

ประมาณการอตัราความเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยูใ่นแผนธุรกิจของบริษทั โดยมีการรายงานผลต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อรายงานต่อไปยงัคณะกรรมการของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากกระบวนการประเมินและจัดการความเส่ียงทางด้านธุรกิจโดยทั่วไปแลว้ บริษัทฯ ยงัได้มี
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กระบวนการประเมินและจัดการความเส่ียงทางดา้นเงินกองทุน  โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีมีอยู่ ระดับเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงไว้

ส าหรับความเส่ียงจากกิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมไปถึงการหาทางจดัการกบัความเส่ียงนั้นๆ ได้

อยา่งเหมาะสม 

ท้ังนีส้ ำหรับข้อมลูเชิงปริมำณ  ให้มรีำยละเอียด  ดังนี ้
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 

2563 2562 
สินทรัพยร์วม 732.48 547.94 
หน้ีสินรวม   564.62 428.42 
- หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั  381.30 299.45 

   - หน้ีสินอ่ืน  183.32 128.97 
ส่วนของเจา้ของ  167.86 119.52 
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  (ร้อยละ) 566.78% 230.65% 
เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด  170.03 132.77 
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย  30.00 57.56 

   
หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภท

และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทั
ประกันวินาศภัย ก  าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ  าเป็นในการก ากบัดูแลบริษัทท่ีมี
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากว่าร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได  ้

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั  

 - รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชร้าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั  
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การบริการเรียกร้องสินไหมทดแทน  
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั    
(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/ 

 
      

วธิีการตดิต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง กรณมีข้ีอพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน  
(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/#ClaimDisputes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/
https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/#ClaimDisputes
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คณะกรรมการบริษัท  

 ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายปิยะพฒัน์ วนอุกฤษฎ ์ กรรมการ 
3 นางชมพรรณ กุลนิเทศ กรรมการ 
4 นายณัฐ   เอ้ือวิทยา กรรมการ 
5 นายบญัชา ทานพระกร กรรมการ 
6 นางสาวทรงวิไล จิรโพธ์ิทอง กรรมการ 

 
คณะกรรมการมีอ  านาจหน้าท่ีดูแล และจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได ้โดยจะก าหนดเง่ือนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ   มดีังนี ้:- 

1. ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการด าเนินงานของบริษทัฯ และ ก  ากบั

ดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ 
อ  านาจการบริหาร การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้ งคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมี
ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร 

4. การบริหารความเส่ียงต่าง ๆ  ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี 

5. พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เพื่อน าเสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการของบริษทัฯ  ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า หา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่า ก่ึง

หน่ึงของจ านวน กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และจะตอ้งมีกรรมการซ่ึงมีสญัชาติไทย 
ตามอตัราส่วนท่ีกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยัก  าหนด 

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรอาจเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธาน
กรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี  
  (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
  (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ไดใ้นกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล า ดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า

จ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณี ท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล า ดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   

 ในการประชุมสามญัประจ า ปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นให้จบัสลาก ว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต าแหน่งเม่ือ  

1. ตาย 

2. ลาออก  

3. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ า กัด หรือกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั หรือ กฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัชีวิตก  าหนด  

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

5. ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
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 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษัท กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ทราบดว้ยก็ได ้

 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประ ชุม
คณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีทดแทน 
มติของกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงอยู่รักษาการใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจ  า เป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหนา้ท่ี เวน้แต่
ศาลจะมีค า สั่งเป็นอย่างอ่ืนในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามค า สั่งศาล คณะกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่ง ตอ้งจดัใหมี้ การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือนนบั
แต่วนัพน้จากต าแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาค า บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบ จดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั และมีอ  านาจหนา้ท่ีด  า เนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการอาจ มอบหมายให้บุคคลหน่ึงหรือหลายคน ปฎิบติังานอยา่งใดอย่างหน่ึงแทนกรรมการก็
ได ้

 คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง การประชุมคณะกรรมการของ
บริษทั ใหจ้ดัข้ึน ณ.ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส า นกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจดัส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ า เป็นเร่งด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนันดัประชุมเร็วกว่านั้นก็ได  ้
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ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเช่นว่านั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ถา้มี รองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนเป็น
ประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของ ท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นั้น  ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  า กดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท า เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง 

 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัท า ข้ึนไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยทางออ้ม หรือ ถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือ บริษทัในเครือ 

 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทน ในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ  ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นอาจใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งบริษทั 

 จ านวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกัน และประทับตราส าคญัของบริษทั โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ  านาจก าหนด
รายช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้
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โครงสร้างองค์กร 
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บทบาท หน้าที่ความรับผดิชอบ และคุณสมบัตขิองบุคลากร 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการท างาน มีความรู้ความสามารถ และความเขา้ใจใน

การด าเนินธุรกิจ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ เพ่ือมัน่ใจไดว้่าปัญหาต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ข้

อยา่งเหมาะสม และเพื่อใหเ้กิด ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามดูแลการจดัการของฝ่ายบริหาร และรายงาน

คณะกรรมการ บริษทัฯ โดยท าการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ทบทวนขอบเขตการ

ปฏิบติังาน และทบทวนการ ปฏิบติังานตามกฎหมาย 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดกรอบนโยบายกลยทุธแ์ละแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัความ

เส่ียงให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาในเร่ืองของ

การบริหารความเส่ียง และก าหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการการลงทุน มีหนา้ท่ีก  ากบัดูแลการลงทุนของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการ

ลงทุน และ นโยบายการบริหารความเส่ียงรวม ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนและขอ้ก าหนด

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย พิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน และก าหนดใหม้ีแนวทางการ

บริหารจดัการ ควบคุมและตรวจสอบความ เส่ียงในการลงทุนต่าง ๆ  โดยครอบคลุมถึงประเด็น

ส าคญั 

5. ฝ่ายการลงทุน ด าเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนท่ีคณะกรรมการการลงทุนก าหนด 

รวมถึงปฏิบติัตาม ขอ้ก าหนดของ คปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศ

ภยั รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. หน่วยงานบริหารความเส่ียง ร่วมก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงประเมินความเส่ียง 

จดัท าดชันี ช้ีวดัความเส่ียง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความเส่ียง 

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีบทบาทท่ีส าคญัในการประเมินประสิทธิผล และยกระดบัมาตรฐานของ

ระบบการควบคุม ของบริษทัฯ ท าหน้าท่ีสอบทานและทดสอบระบบการควบคุมและระบบการ

บริหารความเส่ียง 

8. หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าท่ีในการติดตามและก ากบัการปฏิบติังานของ    

หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

 ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายปิยะพฒัน์ วนอุกฤษฏ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายธนฉตัร แกว้ใจเพชร ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายขายและการตลาด 

4. นางสาววีรภทัร อุดมค า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสินไหม 

5. นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

6. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 
 

มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจของกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินงานแทนคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในเร่ืองต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ระเบียบและขอ้บงัคบั  และมติท่ีออกโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ   และ ให้มีอ  านาจบงัคบับญัชาพนักงานและลูกจา้งของบริษทัฯ  และ ในการบริ
หารกิจการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

2. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังาน และลูกจา้ง ออกค าสัง่หรือประกาศก าหนดวิธีการบริหารงาน
และการด าเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการ หรือ 
กฎหมายแรงงาน  หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามมีอ  านาจกระท า
แทนและผกูพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้1. เวน้แต่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม จะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดกระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได้ 
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การสรรหาและการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายปิยะพฒัน์  วนอุกฤษฏ ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายอริญชยั ธรรมวงั  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4 น.ส. โอภาษณ์ ศิริแสน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหน่ึงของการมีระบบการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทน และบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีหนา้ท่ีเสนอนโยบายการสรรหา การก าหนดค่าตอบแทนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกตอ้งตามเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก  าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ก  าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
 
1. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งจากกรรมการ
บริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ/หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทน การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งดี จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
 
2. คุณสมบัต ิ

2.1 เป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีความเขา้ใจถึงหนา้
ทีและความรับผดิชอบในฐานะกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล 

 2.2 มีความอิสระ และตอ้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 
 3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งต่อไปอีกได ้

 3.2 กรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
  3.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
  3.2.2 ลาออก 
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  3.2.3 ตาย 
  3.2.4 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้ต าแหน่ง 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล ว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากครบก าหนดตามวาระให้คณะกรรมการใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึน
เป็นกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลแทน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการสรรหา
ก าหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา 
ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงตนแทน 
 
 4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบ 
  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถสนบัสนุนงานของบริษทัฯ และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนด
ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลดงัน้ี 
 
 4.1 ด้านการสรรหา 

 ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั เพื่อทดแทนในต าแหน่ง
ท่ีว่าง หรือตามความเหมาะสม น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

 พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารในต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง และก าหนดแนวทางการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 4.2 ด้านก าหนดค่าตอบแทน 

 เสนอแนวทางและวิธีการในการก าหนดค่าเบ้ียประชุม ค่ารับรอง เงินรางวลั และบ าเหน็จ รวมทั้ง
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 เสนอแนะนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ผูจ้ดัการ ให้เหมาะสมและอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงไดก้ับอุตสาหกรรมในระดบัเดียวกนั และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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 4.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เสนอแนะการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการจัด
โครงสร้างองค์กร ระบบประเมินผลการท างานของพนักงาน พร้อมทั้งหลกัเกณฑ์การจ่าย
ผลตอบแทนพนกังาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การบริหารงานของบริษทัฯ 

 พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

 เสนอแนะนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหาร
ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ให้เหมาะสมและอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมใน
ระดบัดียวกนั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 ดูแลก าหนดนโยบายให้มีอตัราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมท่ีสามารถ สรรหา บรรจุ
บุคลากรจากภายนอก และรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรภายในท่ีมีศกัยภาพ 

 
 4.4 ด้านอ่ืนๆ 

 ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
 5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล จะตอ้งจดัใหม้ีการประชุม
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5.2 ในการประชุมแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
5.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีประธานได ้ใหก้รรมการท่ีมาร่วมประชุมเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็น
ประธานในท่ีประชุม 
5.4 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นช้ีขาด 
5.5 กรรมการสรรหา ก  าหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลคนใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองหน่ึง
เร่ืองใด จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 
 6. การรายงาน 
 6.1 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ปีละ 1 คร้ัง 
 6.2 สรุปผลการด าเนินงานไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
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7. การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)  

  องค์ประกอบของการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  •  ฝ่ายทรัพยาการบุคคลเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัโครงสร้างและองค์ประกอบ

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการเป็นประจ า ทุกปี 

  •  พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อ

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัและด า เนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ   จะ

น า ผลการประเมินดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  •  เสนอหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการโดย

เช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลประเมิน แผนธุรกิจ และผลการด า เนินงานของบริษทัฯ โดยรวมเพื่อให้

สามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และศกัยภาพ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน า เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ า ปีเพื่อ

พิจารณาอนุมติั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวทรงวิไล จิรโพธ์ิทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวสายใจ หวงัพฒันศิริกุล คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวสุฤทยั ทรงศิริเดช คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.  วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  Committee)  เป็นคณะกรรมการอิสระได้จัดตั้ งข้ึนโดยมติของ
คณะกรรมการบริษทั  เพื่อส่งเสริมระบบการก ากบั  ดูแลกิจการท่ีดี  และ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหก้ารสนบัสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั  เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน    สอบทานและประเมิน
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ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการตรวจสอบภายใน  มีการปฏิบติัตามส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัรวมทั้งกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  องค์ประกอบ และ คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1. องคป์ระกอบ 

 2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย  3 ท่าน 

 2.1.2 ไดรั้บมติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

 2.1.3 มีกรรมการอิสระเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 

 2.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทั 

 2.1.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน  ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชี หรือ การเงินอยา่งเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินได ้

  2.2.   คุณสมบติั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ และไม่ขดัต่อหลกัเกณฑข์อ้ 18   ขอ้ 
19 และ ขอ้ 20  ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง   หลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การตรวจสอบ และ การควบคุมภายในของบริษทัประกนัวินาศภยั 
พ.ศ. 2557  ก าหนดข้ึน  โดยกรรมการตรวจสอบ  ตอ้งมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย  ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม  ในลกัษณะท่ีอาจจะมีผลต่อการใชดุ้ลยพินิจตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งอิสระ 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบมีก าหนดเวลาคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วนัไดรั้บการ
แต่งตั้ง 

3.2 กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งเพราะครบก าหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได้
โดยมติคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

3.3 กรณีมีเหตุจ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมหรือลดจ านวนกรรมการตรวสอบ ตอ้งเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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3.4 นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก  าหนด  กรรมการ
ตรวจสอบจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

  3.4.1 ลาออก 

  3.4.2 ตาย  

  3.4.3 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 3.4.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ์ข้อก  าหนดประกาศ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ือง  หลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษทัประกัน
วินาศภยั พ.ศ. 2557 

4.   ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดม้ีการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

4.2 สอบทานและประเมินผลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิผล  และรัดกุม  ตามกรอบท่ีไดรั้บการยอมรับ
เป็นมาตรฐานสากล  รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

4.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั  ขอ้ก  าหนดของส านกังานและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.4 พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี  โดยไม่มี
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

4.5 ให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่า
มีรายการหรือการกระท า  ดงัต่อไปน้ี.-   

  (ก)   รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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  (ข)  การทุจริต มีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด  าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัโดยไม่ชกัชา้ 

4.6     แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและก ากบัดูแลการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

4.8 ในกรณีท่ีจ  าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

4.9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.10 สอบทานและประเมินกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอและน าเสนอขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื่อมีการแกไ้ข 

4.11 จดัให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

4.10 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5.   การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการด าเนินงานของบริษทัและมีอ  านาจในการ
เรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็น และองค์ประชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึง 
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5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเส่ียง ฝ่าย
บริหาร  ผูส้อบบญัชีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมและขอขอ้มูลตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัวาระการประชุมนั้น ๆ 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ที่ ช่ือ สกุล 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

ต าแหน่งในบริษัท (ถ้าม)ี วนัที่แต่งตั้ง 

1. นายปิยะพฒัน ์ วนอุกฤษฏ ์ ประธานกรรมการ EXECUTIVE VICE 
PRESIDENT 

    18 กุมภาพนัธ ์2564 

2. นายโธมสั 
เพรสทิส 

ธอมสนั กรรมการ CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER 

    18 กุมภาพนัธ ์2564 

3. นางสาวโอภาษณ์  ศิริแสน กรรมการ CHIEF FINANCE 
OFFICER 

    18 กุมภาพนัธ ์2564 

4. นายธนฉตัร แกว้ใจเพชร กรรมการ SALES DIRECTOR     18 กุมภาพนัธ ์2564 

5. นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ ์ กรรมการ CHIEF OPERATION 
OFFICER 

    18 กุมภาพนัธ ์2564 

6. นางสาวศุภราพร  สมใจ เลขานุการ COMPLIANCE 
MANAGER 

    18 กุมภาพนัธ ์2564 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของบรรษทัภิบาล (Corporate Governance) ท่ีดี โดยมี
หนา้ท่ีเสนอนโยบายบริหารความเส่ียง แนวปฏิบติัและการด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตาม
กฎเกณฑ ์ขอ้ก  าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

1. วตัถุประสงค์ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีก  ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
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ระบบและต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อกลยทุธ ์แผนธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งมีจ  านวนอยา่งนอ้ย 5 คน โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 2.1 เป็นคณะกรรมการบริษทั หรือ 
 2.2 เป็นผูบ้ริหาร1 ของบริษทั หรือ 
 2.3 เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งประกอบดว้ยบุคคลในขอ้ 2.1 อยา่งนอ้ย 1 คน 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคร้ังละ 3 ปี และเม่ือด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระแลว้ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตั้งใหค้ณะกรรมการชุดเดิมหรือบุคคลใดในคณะกรรมการชุด
เดิมด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก 

 3.2 กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
  3.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
  3.2.2 ลาออก 
  3.2.3 เสียชีวิต 
  3.2.4 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

3.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงจากสาเหตุตามขอ้ 3.2.2 – 3.2.4 คณะกรรมการ
บริษทัตอ้งแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. ข้ึนเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง
แทนต าแหน่งท่ีว่างลง โดยบุคคลท่ีเขา้ด  ารงต าแหน่งแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงตนแทน 

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถสนบัสนุนงานของคณะกรรมการ

บริษทัใหด้  าเนินไปโดยถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั 
ใหข้อบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีดงัน้ี 

4.1 ก  าหนดนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาใหค้วาม

                                                             
1 “ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูจ้ดัการ  หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา  ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย  และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือ
เทียบเท่า 
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เห็นชอบการบริหารจดัการความเส่ียงโดยตอ้งครอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั 
4.2 จดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือประเมินความเพียงพอของกลยทุธก์ารบริหาร
จดัการความเส่ียงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ  
4.3 รายงานความคืบหนา้ในการบริหารจดัการความเส่ียง และส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์แผนธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ ท่ีก  าหนดตามความเหมาะสม ต่อ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 4.4 ก  าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 4.5 ด  าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ทั้งน้ีในกรณีท่ีจ  าเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการลงทุน 

 ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานคณะกรรมการลงทุน 
2. นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั คณะกรรมการลงทุน 
3. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน ผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุน 

 

กรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกจิอ่ืน 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ  จ ากดั (มหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผล มีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีสามารถควบคุมและยอมรับได้ บริษัทฯ จึงได้มีการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการ ในการบริหารจดัการความเพียงพอของเงินกองทุนบริษทั  กรอบนโยบายการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารการลงทุน ก ากบั ควบคุมดูแล และมีหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง
ท าหนา้ท่ีบริหารงาน เพื่อใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการในการบริหารจดัการเงินกองทุนของ บริษทัฯ 
ท่ีก  าหนดไว ้และใหม้ีการติดตามแกไ้ขอยา่งเหมาะสม และทนัสถานการณ์  

 

วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคข์องนโยบายน้ีมีเพ่ือช่วยให้ บริษทัมีการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
การก ากบัดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนในสินทรัพยข์องบริษทัฯ การลงทุนในสินทรัพยเ์หล่านั้นจะถูก
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จดัข้ึนโดยคณะกรรมการลงทุน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามภารกิจและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ นโยบาย
น้ีมีความสอดคลอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนดระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนท่ียอมรับไดแ้ละไม่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการรักษาระดบัของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเส่ียงอย่างเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจ 

 ก าหนดและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของเป้าหมายการบริหารและด ารงเงินกองทุนของ

บริษทัและวตัถุประสงค ์รวมทั้งก  าหนดและจดัสรรสินทรัพยแ์ละหน้ี ตามความเส่ียงท่ียอมรับได ้และการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ ส านกังาน (คปภ.) 

 การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนจะตอ้งค านึงถึงสภาพคล่องและการกระจุกตวัของเงินกองทุน
ของบริษทั 

 ก าหนดขั้นตอนโครงร่างและเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลและเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน โดย
ผูจ้ดัการการลงทุนเป็นประจ าตามก าหนด รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
(Board Of Director) และ / หรือ คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 

ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเส่ียง ที่ เกิดจากการลงทุน  ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการการลงทุน 

1. คณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีความรับผิดชอบสูงสุดส าหรับกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเส่ียงของ
องคก์ร และสินทรัพยล์งทุน 

2. คณะกรรมการบริหาร อาจมอบหมายอ านาจ เ ร่ืองการลงทุนขององค์กรท่ีจะเกิดข้ึน ให้อยู่ภายใต้
คณะกรรมการการลงทุน โดยตอ้งมีคุณสมบติัสมาชิกตามกฎระเบียบของ คปภ. 

3. คณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการการลงทุน  อาจจา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน หรือ
ผูจ้ดัการการลงทุน ในการจดัการพอร์ตการลงทุนขององคก์รในกรณีท่ีจ  าเป็น 

4. คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูมี้อ  านาจท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หรือ คณะกรรมการการลงทุน เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการจดัการสินทรัพยก์ารลงทุนขององคก์ร โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

4.1 ตอ้งมีการส่ือสารความตอ้งการทางการเงินขององคก์ร ใหก้บัผูจ้ดัการการลงทุนในเวลาท่ีเหมาะสม 
4.2 พิจารณาและอนุมติั วตัถุประสงคก์ารลงทุน รวมถึงแนวนโยบายและการจดัสรร ของทรัพยสิ์นท่ีจะ

น าไปลงทุนเป็นประจ าทุกปี 
4.3 มีความรอบคอบในการเลือกวิธีการหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลงทุนท่ีมี คุณภาพ รวมทั้งผูจ้ดัการการ

ลงทุน การจดัการสินทรัพย ์ผูส้อบบญัชีและผูดู้แลสินทรัพย ์
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4.4 มีการประเมินอย่างสม ่าเสมอในประสิทธิภาพการท างานของผูจ้ดัการการลงทุนในดา้นการจดัการ
สินทรัพยเ์พ่ือใหม้ัน่ใจว่า ตรงตามแนวทางการด าเนินงาน และตรวจสอบความคืบหนา้ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการลงทุน 

4.5 มีการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบติังานฝ่ายการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายขององคก์รท่ีวาง
ไว ้

 
 
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว ปี 2563 
 
https://www.pacificcrosshealth.com/financials/ 
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