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1. ประวตัิของบริษัท  นโยบาย  วตัถุประสงค ์และกลยุทธ ์ในการดาํเนินธ ุรกิจเพื�อให้บรรลุเป้าหมายใน

การประกอบธ ุรกิ จต าม ที�ก ําหน ดไว้ รวม ถึงแสด งข้อ มูล เกี� ยวก ับ ล ักษณ ะกา รปร ะกอ บธุ ร กิ จ 

รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการที�สาํคญั ช่องทางการติดต่อกบับริษทั วิธีการและระยะเวลา

ที�ใช้ในการเรียกรอ้ง พิจารณา และชดใช้เงินหรอืค่า สินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั    

 

1.1 ประวตัิบริษัท        

โปรดดูรายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซต์ของบรษิทั   

https://www.pacificcrosshealth.com/profile-th/  

 

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการดาํเนินธ ุรกิจ 

โปรดดูรายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซตข์องบรษิทั  

https://www.pacificcrosshealth.com/profile-th/policy-th/ 

 

1.3 ลกัษณะการประกอบธ ุรกิจ  

โปรดดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซต์ของบรษิทั  

https://www.pacificcrosshealth.com/profile-th/org-control-th/ 

 

1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการที�สาํคญัของบริษัท และสดัส่วนร ้อยละของเบี>ยประกนัภัยแยก

ตามประเภทของการรบัประกนัภยั 

โปรดดูรายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซตข์องบรษิทั  

https://www.pacificcrosshealth.com/health-insurance/        
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ตารางสดัส่วนรอ้ยละของเบีQยประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ประจาํปี 2564 

                     หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

การ
ประ
กนั

อคัค ี
ภยั 

การประกนัภัย
ทางทะเล             
และขนสง่ 

การประกนัภยั
รถยนต ์ 

การประกนัภยัเบด็เตลด็ 
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ผดิ

ต่อ
บุค

คล
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ยน
อก

 

วศิ
วก

รร
ม 

อุบ
ตัเิ

หตุ
ส่ว

น
บุค

คล
 

สุข
ภา

พ 

อื�น
ๆ 

จาํนวนเบีQย
ประกนัภัย
รบัโดยตรง 

        

6.10 668.42  674.52 

สดัส่วน 
ของเบีQย
ประกนัภัย 
(รอ้ยละ) 

        

0.90 99.10  100 

หมายเหตุ : ขอ้มลูมาจากรายงานประจาํปี 2564 

 

1.5 ช่องทางการติดต ่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที�ใช้ในการเรียกร ้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรอืค ่าสินไหม

ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั    

1.5.1  ข ั Qนตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธิีการในการขอรบัค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั  
โปรดดูรายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซต์ของบรษิทั  
https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/#IPD 
             
1.5.2  วธิกีารตดิตอ่บรษิทั และหน่วยงานที�เก ี�ยวขอ้ง กรณีมขีอ้พพิาทหรอืเรื�องรอ้งเรยีน  
โปรดดูรายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซต์ของบรษิทั  
https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/#ClaimDisputes 
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2.  กรอบการกาํกบัด ูแลกิจการที�ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ดาํเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักลา่ว 
 
2.1 กรอบการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั 
โปรดดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซตข์องบรษิทั  
https://www.pacificcrosshealth.com/profile-th/policy-th/ 
 
2.2 โครงสรา้งองคก์รของบริษัท  
โปรดดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซตข์องบรษิทั  
https://www.pacificcrosshealth.com/org-th/org-chart-th/ 
 
R.S โครงสร้างการจดัการของบริษทั 
โปรดดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิที�หน้าเวป็ไซตข์องบรษิทั  
 https://www.pacificcrosshealth.com/org-th/ 
 
R.T คณะกรรมการชุดย่อย  
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ชื�อ  - นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1. นางสาวทรงวไิล จริโพธิท̀อง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวสายใจ หวงัพฒันศริกุิล คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวสุฤทยั ทรงศริเิดช คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.  วตัถปุระสงค  ์

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการอสิระได้จดัตั Qงข ึQนโดยมตขิองคณะกรรมการ
บรษิทั  เพื�อสง่เสรมิระบบการกาํกบั  ดูแลกจิการที�ด ี  และ เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการดาํเนนิการ  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะใหก้ารสนบัสนุนและปฏบิัตกิารในนามของคณะกรรมการบรษิทั  เพื�อสรา้งความเชื�อมั �นและความน่าเชื�อถอื
ของรายงานทางการเงนิที�เสนอแก่ผู้ถอืหุน้และผู้ที�เกี�ยวข้องอื�น  สอบทานและประเมนิระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบรหิารความเส ี�ยงและระบบการตรวจสอบภายใน  มกีารปฏบิัตติามสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยัรวมทั Qงกฏหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

1. องคป์ระกอบ และ ค ุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 องคป์ระกอบ 

2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยอย่างน้อย  3 ทา่น 
2.1.2 ไดร้บัมตแิต่งตั Qงจากคณะกรรมการบรษิัทหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.1.3 มกีรรมการอสิระเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั Qงหมด 



5 

 

2.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอสิระในคณะกรรมการบรษิทั 
2.1.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน  ที�มคีวามรู้และ

ประสบการณ์ดา้นการบญัช ีหรอื การเงนิอยา่งเพยีงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอื
ของงบการเงนิได ้

2. คณุสมบติั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  ต้องมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ ์และไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ์ขอ้ fg   ขอ้ fh 
และ ขอ้ ij  ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั เร ื�อง หลกัเกณฑ ์วธิีการ 
และเงื�อนไขในการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การตรวจสอบ และ การควบคุมภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2557  
กาํหนดขึQน โดยกรรมการตรวจสอบ  ตอ้งมคีวามเป็นกลาง ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม  
ในลกัษณะที�อาจจะมผีลต่อการใชดุ้ลยพนิิจตามหน้าที�และความรบัผดิชอบอย่างอสิระ 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
3.1 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบมกีาํหนดเวลาคราวละ k ปี นบัตั Qงแต่วนัไดร้บัการแต่งตั Qง 
3.2 กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหน่งเพราะครบกําหนดตามวาระอาจได้รบัการแต่งตั Qงอีกได้โดยมติ

คณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผู้ถอืหุน้  
3.3 กรณีมีเหตุจําเป็นต้อง เปลี�ยนแปลงหรือ เพิ�มหร ือลดจํานวนกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผู้ถอืหุน้ 
3.4 นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่งเมื�อครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที�กาํหนด  กรรมการตรวจสอบจะพ้น

ตาํแหน่งเมื�อ 
3.4.1 ลาออก 
3.4.2 ตาย  
3.4.3 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้พน้จากตาํแหน่ง 
3.4.4 ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ์ขอ้กําหนดประกาศคณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัยเรื�อง  หลกัเกณฑ ์วธิีการและเงื�อนไขในการรบัเง ิน  
การจ่ายเงนิ  การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2557 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.1 สอบทานใหบ้รษิัทฯ มกีารรายงานทางเงนิที�มคีวามสมบรูณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื�อถอืไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลที�

สาํคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี�รบัรองโดยทั �วไป 
4.2 สอบทานและประเมนิผลให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร

ความเสี�ยงที�เหมาะสม  มปีระสทิธิผล  และรดักุม  ตามกรอบที�ไดร้บัการยอมรบัเป็นมาตรฐานสากล  รวมถงึ
กาํหนดอาํนาจหน้าที�  ความรบัผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั  ขอ้กาํหนดของสาํนกังานและกฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4.4 พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั Qงบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษทัและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั Qงเขา้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญช ี  โดยไม่มผีู้บรหิารเขา้ร่วมประชุมด้วย  
อย่างน้อยปีละหนึ�งครั Qง  

4.5 ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบรหิารเพื�อการกํากบัดูแลการปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธิผล  
และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื�อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร  ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทาํ  ดงัต่อไปนีQ.-   
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ก) รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ข) การทุจรติ มสี ิ�งผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั หรอื กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิารไม่ดาํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที�
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัโดยไม่ชกัชา้ 

4.6 แสดงความเหน็ประกอบรายงานผลการประเมนิการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4.7 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบตอ่แผนงานตรวจสอบและกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
4.8 ในกรณีที�จําเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรกึษาจากที�ปรกึษาภายนอกหรอืผู้เชี�ยวชาญทางวชิาชพี

เกี�ยวกบัการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน ดว้ยคา่ใชจ่้ายของบริษทั 
4.9 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิทัซึ�งลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
4.10  สอบทานและประเมินกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอและนําเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัเมื�อมกีารแกไ้ข 
4.11  จดัใหม้กีารประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละ f ครั Qงและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4.12  ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
5. การประชมุ 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มกีารประชุมเป็นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื�อตดิตามการดาํเนินงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและการดําเนินงานของบรษิทัและมอีํานาจในการเรยีกประชุมเพิ�มได้ตามความ
จาํเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�ง 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผู้บรหิารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสี�ยง ฝ่ายบรหิาร ผู้สอบ
บญัชหีรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมและขอขอ้มลูตามความจําเป็นและเหมาะสมกบัวาระการประชุมนั Qนๆ 

 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ที� ชื�อ-นามสุกล 
ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง 
1. นายปิยะพฒัน์ วนอุกฤษฏ์ ประธานกรรมการ 

2. นายโธมสั เพรสทสิ ธอมสนั กรรมการ 

3. นางสาวโอภาษณ์  ศริแิสน กรรมการ 

4. นายธนฉัตร แกว้ใจเพชร กรรมการ 

5. นายสุรนิทร์ สุชาตโิชตวิงษ์ กรรมการ 

6. นายชนินทร์ สายน้อย เลขานุการ 

 

 



7 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของบรรษทัภิบาล (Corporate Governance) ที�ด ีโดยมหีน้าที�
เสนอนโยบายบรหิารความเสี�ยง แนวปฏิบตัิและการดําเนินการด้านการบรหิารความเสี�ยงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ขอ้กาํหนด และกฎหมายที�เก ี�ยวขอ้ง เพื�อใหบ้รษิทัฯ เตบิโตไดอ้ย่างมั �นคงและยั �งยนื 

V. วตัถปุระสงค ์
 คณะกรรมการบรหิารความเส ี�ยงมหีน้าที�กาํกบัดูแลการบรหิารความเส ี�ยงของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมีระบบ
และต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองต่อกลยุทธ ์แผนธุรกจิและนโยบายของบรษิทัฯ 

R. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิ  
 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงตอ้งมจีํานวนอย่างน้อย r คน โดยได้รบัการแตง่ตั Qงจากคณะกรรมการบริษทั 
หรอืที�ประชมุ 
ผู้ถอืหุน้ และมคีณุสมบัตดิงัตอ่ไปนีQ 
 i.f เป็นคณะกรรมการบรษิทั หรอื 
 i.i เป็นผู้บรหิาร1 ของบรษิทั หรอื 
 i.k เป็นผู้ทรงคุณวุฒทิี�มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความเสี�ยงในการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 
 i.s คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงต้องประกอบดว้ยบุคคลในขอ้ i.f อย่างน้อย f คน 

S. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
3.1 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมวีาระการดํารงตําแหน่งครั Qงละ k ปี และเมื�อดํารงตาํแหน่งจนครบวาระแล้ว 

คณะกรรมการบรษิทั อาจแต่งตั Qงใหค้ณะกรรมการชุดเดมิหรอืบุคคลใดในคณะกรรมการชุดเดมิดาํรงตาํแหน่ง
ต่อไปไดอ้กี 

3.2 กรรมการบรหิารความเสี�ยงพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
3.2.1 ครบกาํหนดตามวาระ 
3.2.2 ลาออก 
3.2.3 เสยีชวีติ 
3.2.4 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้พน้จากตําแหน่ง 

3.2 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการบรหิารความเส ี�ยงว่างลงจากสาเหตุตามขอ้ k.i.i – k.i.s คณะกรรมการบรษิทั
ตอ้งแต่งตั Qงบุคคลที�มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามที�ระบุไว้ในขอ้ i. ขึQนเป็นกรรมการบรหิารความเสี�ยงแทน
ตาํแหน่งที�ว่างลง โดยบุคคลที�เขา้ดาํรงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่งได้เทา่วาระที�ยงัเหลอือยู่ของ
กรรมการบรหิารความเสี�ยงซึ�งตนแทน 
 

T. ขอบเขตหน้าที�และความรบัผิดชอบ 
เพื�อให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิัทให้ดาํเนินไป
โดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีของบรษิัท ให้ขอบเขตหน้าที�ของ
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมดีงันีQ 

                                                        

1
 “ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูจ้ดัการ  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหารสี�รายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา  ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรง

ตาํแหน่งระดับบริหารรายที�สี�ทกุราย  และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดบัผูจ้ัดการ
ฝ่ายขึ. นไปหรือเทียบเท่า 
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4.1. กาํหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยงเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการ
บรหิารจดัการความเสี�ยงโดยตอ้งครอบคลุมความเสี�ยงที�สาํคญัของบรษิทั 

4.2. จดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ f ครั Qง เพื�อประเมนิความเพยีงพอของกลยุทธ์การบรหิารจดัการความ
เสี�ยงรวมถงึประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสี�ยงของบรษิทัฯ 

4.3. รายงานความคบืหน้าในการบรหิารจดัการความเสี�ยง และสิ�งท ี�ต้องดําเนนิการปรบัปรุงแกไ้ขเพื�อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ แผนธุรกจิและนโยบายของบรษิัทฯ ที�กาํหนดตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
น้อยไตรมาสละ f ครั Qง 

4.4. กาํหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตหน้าที� และความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิารความเสี�ยง 
4.5. ดาํเนนิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ทั QงนีQในกรณีที�จําเป็นคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง

อาจขอคาํปรกึษาจากที�ปรกึษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิ ัทฯ 
 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

 ชื�อ  - นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1. นางชมพรรณ กุลนเิทศ ประธานคณะกรรมการลงทุน 
2. นายโธมสั เพรสทสิ ธอมสนั คณะกรรมการลงทุน 
3. นางสาวโอภาษณ์ ศริแิสน ผู้จดัการฝ่ายการลงทุน 

กรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธรุกิจอื�น 

เพื�อให้การดําเนินธุรกจิของ บรษิัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จํากดั (มหาชน) เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และ 
ประสทิธผิล มรีะดบัความเพยีงพอของเงนิกองทนุที�สามารถควบคุมและยอมรบัได ้บรษิทัฯ จงึไดม้กีารกําหนดนโยบาย
และมาตรการ ในการบรหิารจดัการความเพยีงพอของเงนิกองทุนบรษิทั  กรอบนโยบายการลงทนุและการบรหิารความ
เสี�ยง โดยมคีณะกรรมการบรหิารการลงทุน กาํกบั ควบคุมดแูล และมหีน่วยงานที� เกี�ยวขอ้งทําหน้าที�บรหิารงาน เพื�อให้
มกีารปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการในการบริหารจดัการเงนิกองทุนของ บรษิทัฯ ที�กาํหนดไว ้และใหม้กีารตดิตาม
แกไ้ขอย่างเหมาะสม และทนัสถานการณ์  

 

วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงค์ของนโยบายนีQมเีพื�อช่วยให้ บรษิทัมกีารบรหิารจดัการสนิทรพัย์และหนีQสนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การ
กาํกบัดแูล ตรวจสอบและประเมนิผลการลงทุนในสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ การลงทุนในสนิทรพัย์เหล่านั Qนจะถกูจดัข ึQนโดย
คณะกรรมการลงทุน เพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นโยบายนีQมคีวาม
สอดคลอ้ง ดงัต่อไปนีQ 

• กําหนดระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุนที�ยอมรบัได้และไม่ตํ�ากว่าเกณฑม์าตรฐานเพื�อใช้เป็นแนวทางใน
การรกัษาระดบัของเงนิกองทุนให้เพยีงพอในการรองรบัความเสี�ยงอย่างเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ 

• กาํหนดและมอบหมายหน้าที�ความรบัผดิชอบของแตล่ะฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 
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• สรา้งความเขา้ใจที�ช ัดเจนของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งในส่วนของเป้าหมายการบร ิหารและดํารงเงนิกองทุนของ
บรษิทัและวตัถุประสงค ์รวมทั Qงกาํหนดและจดัสรรสนิทรพัย์และหนีQ ตามความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้และการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบของ สาํนักงาน คปภ. 

• การบรหิารความเพยีงพอของเงนิกองทุนจะตอ้งคาํนึงถงึสภาพคล่องและการกระจุกตวัของเงนิกองทุนของ
บรษิทั 

• กาํหนดขั Qนตอนโครงร่างและเกณฑ์ในการตดิตามประเมนิผลและเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน โดยผูจ้ ัดการ
การลงทุนเป็นประจําตามกําหนด รวมถงึรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (Board Of 
Director) และ / หรอื คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 

ระเบียบวิธีปฏิบตัิและกระบวนการบริหารความเสี�ยง ที�เกิดจากการลงทุน ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร หรอืคณะกรรมการการลงทุน 

1. คณะกรรมการบรหิาร ต้องมคีวามรบัผดิชอบสงูสุดสาํหรบักลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเส ี�ยงขององค์กร 
และสนิทรพัยล์งทุน 

2. คณะกรรมการบรหิาร อาจมอบหมายอํานาจ เรื�องการลงทนุขององค์กรที�จะเกดิขึQน ใหอ้ยู่ภายใตค้ณะกรรมการการ
ลงทุน โดยตอ้งมคุีณสมบตัสิมาชกิตามกฎระเบียบของสาํนักงาน คปภ. 

3. คณะกรรมการบรหิารหรอื คณะกรรมการการลงทุน  อาจจ้างผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกเป็นที�ปรกึษาการลงทุน หรอื
ผู้จดัการการลงทุน ในการจดัการพอรต์การลงทุนขององค์กรในกรณีที�จาํเป็น 

4. คณะกรรมการบรหิาร หรอื ผูม้อีํานาจที�ไดร้บัการแต่งตั Qง หรอื คณะกรรมการการลงทุน เป็นผูท้ ี�มหีน้าที�รบัผิดชอบ
ในการจดัการสนิทรพัย์การลงทุนขององคก์ร โดยมเีงื�อนไขดงัต่อไปนีQ 

4.1 ต้องมกีารส ื�อสารความต้องการทางการเงนิขององคก์ร ใหก้บัผูจ้ดัการการลงทนุในเวลาที�เหมาะสม 
4.2 พจิารณาและอนุมตั ิ วตัถุประสงคก์ารลงทุน รวมถงึแนวนโยบายและการจัดสรร ของทรพัย์สนิที�จะนําไป

ลงทุนเป็นประจาํทุกปี 
4.3 มคีวามรอบคอบในการเลอืกวธิีการหรอืผู้เชี�ยวชาญดา้นการลงทุนที�มคุีณภาพ รวมทั Qงผูจ้ดัการการลงทุน 

การจดัการสนิทรพัย ์ ผู้สอบบญัชแีละผูด้แูลสนิทรพัย ์
4.4 มีการประเมินอย่างสมํ�าเสมอในประส ิทธิภาพการทํางานของผู้จดัการการลงทุนในด้านการจัดการ

สนิทรพัยเ์พื�อใหม้ั �นใจว่า ตรงตามแนวทางการดําเนินงาน และตรวจสอบความคบืหน้าให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการลงทนุ 

4.5 มกีารสอบทานและตรวจสอบการปฏบิัตงิานฝ่ายการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายขององคก์รที�วางไว ้

 

2.4.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ชื�อ  - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายโธมสั เพรสทสิ ธอมสนั ประธานคณะกรรมการ 

2. นายปิยะพฒัน์  วนอุกฤษฏ ์ คณะกรรมการ 

3. นายอรญิชยั ธรรมวงั  คณะกรรมการ 

4 น.ส. โอภาษณ์ ศริแิสน คณะกรรมการ 
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V. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร ับการแต่งตั Qงจากกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการ/หรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี�มคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื�องนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ การสรรหา การ
พจิารณาคา่ตอบแทน และการบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็นอย่างด ีจาํนวนไม่น้อยกว่า k คน ทําหน้าที� พจิารณากาํหนด
กรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ กําหนดค่าตอบแทน และบรหิารทรัพยากรบุคคล เพื�อเสนอต่อกรรมการและ
ผู้บรหิารระดบัสงู ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส มคีวามเป็นธรรม ถูกตอ้งตามเกณฑ์ ระเบยีบ ขอ้กาํหนด และกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง   
 
R. คณุสมบตัิ 

1. เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านนโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนมคีวามเขา้ใจถงึหน้าที�และความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบริหาร
ทรพัยากรบุคคล 

2. มคีวามอสิระ และตอ้งสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าที�ได้อย่างเพยีงพอ 
 

3. ขอบเขตหน้าที�และความรบัผิดชอบ 
เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานของ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากร

บุคคลสามารถสนับสนุนงานของบริษทัฯ และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีคณะกรรมการบรษิทัจงึกําหนด
ขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการดงันีQ 

 
 

3.1 ดา้นนโยบายการกาํก ับดแูลกิจการของบริษทัฯ 

• พจิารณากาํหนดและทบทวนเพื�อปรบัปรงุนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดอีย่างเหมาะสม 

• พจิารณากาํหนดและทบทวนเพื�อปรบัปรงุขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ ขอ้พงึ
ปฏบิตัทิ ี�ดแีกก่รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 

• ตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื�อง
และเหมาะสม 

• รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิัทฯ พรอ้ม
ความเหน็ในแนวปฏบิัตแิละขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.2 ดา้นการสรรหา 

3.2.1 กาํหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที�ได้รับการแต่งตั Qงจากคณะกรรมการบริษัท ที�ปรึกษา
คณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3.2.2 พจิารณาสรรหาและเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบัตเิหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื�อทดแทนใน
ตําแหน่งที�ว่าง หรอืตามความเหมาะสม นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพจิารณา



11 

 

อนุมตัแิต่งตั Qง 
3.2.3 พจิารณาสรรหาผู้บริหารในตาํแหน่งกรรมการผู้จัดการ นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

เพื�อพิจารณาแต่งตั Qง และกําหนดแนวทางการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการเพื�อ
พจิารณาปรบัผลตอบแทนประจําปี โดยคาํนึงถงึหน้าที�ความรบัผดิชอบและความเส ี�ยงที�
เกี�ยวขอ้ง 

3.3 ดา้นกาํหนดค่าตอบแทน 
3.3.1 เสนอแนวทางและวธิีการในการกาํหนดค่าเบีQยประชุม ค่ารบัรอง เงนิรางวลั และบําเหน็จ 

รวมทั Qงประโยชน์อื�นใดที�ม ีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที�ปรกึษาคณะกรรมการ นําเสนอต่อคณะกรรมการบร ิษัท
พจิารณาอนุมตั ิ

3.3.2 เสนอแนะนโยบาย และพจิารณาให้ความเห็นชอบเรื�องการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการผู้จดัการ ใหเ้หมาะสมและอยู่ในระดบัที�เทยีบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในระดับ
เดยีวกนั และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

3.4 ดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 
3.4.1 เสนอแนะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการจัด

โครงสร้างองค์กร ระบบประเมนิผลการทํางานของพนักงาน พรอ้มทั Qงหลกัเกณฑ์การจ่าย
ผลตอบแทนพนกังาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การบริหารงานของบรษิทัฯ 

3.4.2 พจิารณากลั �นกรองผู้ที�เหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งผู้บรหิารตั Qงแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึQนไป 
ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณาอนุมตัแิต่งตั Qง 

3.4.3 เสนอแนะนโยบาย และพจิารณาให้ความเห็นชอบเรื�องการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
ผู้บรหิารตั Qงแต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายข ึQนไป ให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที�เทยีบเคียงได้กบั
อุตสาหกรรมในระดบัเดยีวกนั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

3.4.4 ดูแลกาํหนดนโยบายใหม้ีอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที�สามารถ สรรหา 
บรรจุบุคลากรจากภายนอก และรกัษาไวซ้ึ�งบุคลากรภายในที�มศีกัยภาพ 

3.5 ดา้นอื�นๆ 
ดาํเนนิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

4 การประชมุ 
4.1 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากรบุคคล จะตอ้งจดั

ใหม้กีารประชมุอย่างน้อยปีละ f ครั Qง 
4.2 ในการประชุมแตล่ะครั Qง จะตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Qงหมด 
4.3 ในกรณีที�ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากร

บุคคลไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ประธานได้ ให้กรรมการที�มาร่วมประชุมเลือก
กรรมการหนึ�งคนเป็นประธานในที�ประชุม 

4.4 การวนิจิฉัยชีQขาดของที�ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีง
เพิ�มอกีเสยีงหนึ�งเป็นชีQขาด 

4.5 กรรมการบรรษัทภบิาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากรบุคคลคนใดมสี่วนได้
เสยีในเรื�องหนึ�งเรื�องใด จะตอ้งไมเ่ขา้ร่วมในการพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั Qน 

5 การรายงาน 
 5.1 รายงานผลการดาํเนนิงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ปีละ f ครั Qง 
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 5.2 สรปุผลการดาํเนินงานไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 
 

2.5 การสรรหาและการแต่งต ั >งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล การสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ทาํหน้าที�สรรหาบุคคลเพื�อดาํรงตําแหน่งกรรมการให้

เหมาะสมกบัลกัษณะขององค์กร เช่น พจิารณากรรมการเดมิเพื�อเสนอให้ดาํรงดาํแหน่งต่อ เปิดรบัการเสนอชื�อจากผู้ถอื

หุน้ การใชบ้รษิัทภายนอกใหช้่วยสรรหา การพจิารณาจากทําเนียบกรรมการ หรอืการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอช ื�อ

บุคคลที�เหมาะสม โดยพจิารณาถงึคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ที�เหมาะสม เพื�อนําเสนอรายชื�อบุคคล

ที�ไดร้บัการคดัเลอืกต่อที�ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื�อดาํเนินการพจิารณาแต่งตั Qงบุคคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระและ กรรมการ

ของบรษิทั การคดัเลอืกแตง่ตั Qงผูบ้รหิารเป็นอาํนาจหน้าที�ของคณะผูบ้รหิารที�จะพจิารณา  

 

2.6 นโยบายการจา่ยค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

องคป์ระกอบของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ฝ่ายทร ัพยากรบุคคลเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก ี�ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ

ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการเป็นประจาํทุกปี 

 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและทบทวนแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทฯ  เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัแิละดําเนินการประเมนิ โดย คณะกรรมการบรรษทัภิบาล การสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน จะนําผลการประเมนิดังกล่าวมาใช้ประกอบการพจิารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

 เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการโดย

เชื�อมโยงคา่ตอบแทนกบัผลประเมนิ แผนธุรกจิ และผลการดาํ เนินงานของบรษิทัฯ โดยรวมเพื�อใหส้ามารถจูง

ใจ และรกัษากรรมการที�มคีวามสามารถ มคีุณภาพ และศกัยภาพ ทั QงนีQ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้

พจิารณาเพื�อใหค้วามเหน็ชอบกอ่นนํา เสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํ ปีเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

 

S. การบริหารความ เสี�ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรพัย์ และ
หนี>สิน (Asset Liability Management : ALM)  
      3.1 การบริหารความเสี�ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
บรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนดโครงสร้างการกํากบัดูแลการบรหิารความเสี�ยงแบบองคร์วม โดยนําเอาการบรหิารความเสี�ยง
แบบ “Three Lines of Defense” มาประยุกตใ์ช ้โดยแบ่งผูร้บัผดิชอบความเสี�ยงออกเป็น 3 ลาํดบัดงันีQ 
 ผูร้บัผิดชอบระดบัแรก (First line of defense) : คอืหน่วยธุรกจิหรอืเจ้าของความเสี�ยง มหีน้าที�โดยตรงใน
การระบุและบรหิารความเสี�ยง รวมถงึการออกแบบและดาํเนินการในการควบคุมความเสี�ยง โดยจะต้องให้ความสําคัญ
กบัการบรหิารความเสี�ยงและกําหนดใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของการปฏบิัตงิานประจําวนั ไดแ้ก่ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายรบั
ประกนัภยั ฝ่ายออกกรมธรรม ์ฝ่ายสนิไหม ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ ฝ่ายปฏบิตักิาร และฝ่ายบุคคล 
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 ผู้ร ับ ผิดชอบระด ับ ที� สอ ง (Second line of defense) : คือหน่วยงานบริหารความเสี�ยง  หน่วยงาน

คณิตศาสตรป์ระกนัภัย และหน่วยงานดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย มหีน้าที�ตดิตามการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจ 
รวมถงึใหค้าํแนะนําและดาํเนนิการใด ๆ เพื�ออาํนวยความสะดวกต่อการบรหิารความเสี�ยง โดยทั �วไปหน่วยงานดงักล่าว
ตอ้งมคีวามเป็นกลาง  

 ผู้ร บัผิดชอบระดบัที�สาม (Third line of defense) : คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที�ตรวจสอบ
ภายในและประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายในของบรษิทั โดยจะต้องเป็นอสิระจาก
ผูร้บัผดิชอบระดบัอื�น 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจดัทํากรอบการบรหิารความเสี�ยง, นโยบายบรหิารความเส ี�ยง, แผนธุรกจิ k ปี โดย
นําส่งค.ป.ภ. ภายใน k เดอืน นบัจากวนัปิดบญัชสี ิQนปี หรอืภายใน kj วนันับจากวนัที�คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใิหม้ ี
การเปลี�ยนแปลงที�มนีัยสาํคญั  

กรอบการบรหิารความเสี�ยงและนโยบายบรหิารความเสี�ยงครอบคลุม h กจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ ดงันีQ 

1. ความเสี�ยงดา้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดเบี>ยประกนัภยั 

ปัจจยัเสี�ยงจากการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์เช่น ความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอ 
ขายผลติภณัฑ์ใหม่รวมถงึความเพยีงพอของจํานวนบุคลากรที�รองรับผลติภณัฑ์ใหม่ตามที�ได้ประมาณการไว้ด้วย 
ทกัษะ และความชาํนาญของบุคลากร ความพรอ้มของระบบงานรวมถงึกระบวนการทาํงานใหม่ที�อาจเกดิขึQน และระบบ
สารสนเทศ พนักงาน ตวัแทน นายหน้า หรอืผูเ้อาประกนัภัย ขาดความรู ้ความเขา้ใจในรูปแบบ และเงื�อนไขต่างๆ ของ
ผลติภณัฑท์ี�ออกใหม่ รวมถงึความต้องการของลกูคา้ไม่เป็นไปตามแผนพฒันาผลติภัณฑ ์ ในการออกแบบผลติภัณฑ์
ใหม่ ๆ ทางบรษิทัฯ ได้รบัการสนับสนุนจากบรษิทัไทยรับประกนัภัยต่อ (Thai Re Insurance PLC) ในการออกแบบ
และกาํหนดราคาเพื�อใหส้ะทอ้นต้นทุนที�แทจ้รงิ 

ปัจจยัเสี�ยงจากการกาํหนดอัตราเบีQยประกนัภยั เช่น การกาํหนดอตัราเบีQยประกนัภยัไม่เหมาะสมกบัความเสี�ยงภยั การ
กาํหนดผลตอบแทนที�คาดหวงั สดัส่วนของค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานที�ไม่เหมาะสม ดงันั Qนการออกผลติภณัฑ์ใหม่จึง
ตอ้งมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบในทุก ๆ ดา้น 

บริษัทฯ มกีารตั Qงคณะกรรมการผลิตภัณฑ์เพื�อกํากับการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้มกีารดําเนินงานภายใต้
หลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดีหรอืธรรมาภบิาลที�ด ี (Good Corporate Governance) โดยประธานเจา้หน้าที�บรหิารทํา
หน้าที�เป็นประธานกรรมการ 

2. ความเสี�ยงดา้นการเสนอขายและการเกบ็เบี>ยประกนัภยั 

เพื�อให้การนําเสนอขายประกนัสุขภาพของตวัแทนถูกต้องตามเงื�อนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์ ตัวแทนหรอื
นายหน้าจะต้องผ่านการอบรมผลติภณัฑ ์ โดยบรษิทัฯ มกีารจดัอบรมประจําเดอืนอย่างน้อยเดอืนละ f ครั Qง นอกจากนีQ
บรษิัทฯ ยงัสามารถส่งเจ้าหน้าที�ไปอบรมที�สํานักงานของตัวแทนหรอืนายหน้าได ้หากมีการแจง้ความจํานงคล่์วงหน้า 
บรษิทัฯ มกีารออกใบรบัรองการอบรมการขายประกนัสุขภาพใหก้บัตวัแทนที�ผ่านการอบรม 

บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายให้เครดติระยะเวลาอนุโลมการเกบ็เบีQยประกนัภยัใหก้ับตวัแทนใหม่ของบรษิทัฯ แต่บรษิทัฯได้มี
การให้เครดติกบัคู่ค้าที�มีการติดต่อส่งงานกบับรษิัทฯ สมํ�าเสมอ โดยบริษัทฯ ได้กาํหนดให้มรีะบบการตดิตามและ
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รายงานลกูหนีQเบีQยประกนัภัยค้างชําระเป็นประจํา รวมถงึการควบคุม ให้มกีารเรียกเกบ็เบีQยประกนัภัยเป็นไปตาม
ระเบยีบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั จดัทาํมาตรการควบคมุและป้องกนั
ความเสี�ยง กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกบรษิทัรบัประกนัภยัต่อ นายหน้า/ ตวัแทนอย่างรดักุม พจิารณา
ศักยภาพในดา้นการขาย สถานะทางการเงนิ ประวตัใินการประกอบธุรกจิ ความสามารถในการชําระเบีQย ตลอดจน
กาํหนดใหต้วัแทนตอ้งมหีลกัทรพัย์หรอืบุคคลคํQาประกนัในวงเงนิเครดิตที�บรษิทัฯ กาํหนด  

3. ความเสี�ยงดา้นการพิจารณารบัประกนัภยั 

ปัจจยัเสี�ยงจากการพจิารณารบัประกนัภัย เชน่ ความรูค้วามสามารถของผูพ้จิารณารบัประกนัภัย ความถกูต้องครบถ้วน
ของขอ้มลูที�ใช้ในการพจิารณารบัประกนัภยั ความน่าเชื�อถอืของระบบขอ้มูลที�ใช้ในการพจิารณารบัประกนัภยั ตลอดถงึ
ความปลอดภยัของขอ้มูลและการรายงานขอ้มลู 

หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกดิจากความผนัผวนของความถี�ความรุนแรง และเวลาที�เกิดความเสียหายที�เบี�ยงเบนจาก 
สมมตฐิานที�ใชใ้นการกาํหนดอัตราเบีQยประกนัภยั การคาํนวณสาํรองประกนัภยั และการพจิารณารบัประกนัภัย 

ปัจจยัเส ี�ยงด้านการประกนัภัย เช่น การกําหนดอัตราเบีQยประกนัภัย การกระจุกตัวของภัยที�รบัไว้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
สมมตฐิานที�กาํหนดไวก้ารจดัสรรเงนิสาํรองเบีQยประกนัภยัและเงนิสาํรองคา่สนิไหมทดแทน การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม
ของผู้ถอืกรมธรรม์ ผู้เอาประกนัภัย และการพัฒนาผลติภณัฑ์ประกนัภัยใหม่ๆ โดยอาจส่ง ผลกระทบต่อจํานวนค่า
สนิไหมทดแทน และกระแสเงนิสดที�คาดวา่จะไดร้บัในอนาคต 

4. ความเสี�ยงดา้นการประเมินสาํรองประกนัภยั 

ความรอบคอบในการตั Qงเงนิสํารองค่าสนิไหมทดแทนเป็นสิ�งที�จําเป็นอย่างมาก บรษิทัฯ ใช้วธิกีารทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที�ยอมรบัโดยทั �วไป คาํนวณและ รบัรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที�ได้รบัอนุญาต มกีารตดิตามและ
วเิคราะหก์ารเปลี�ยนแปลงของเงนิสาํรอง เพื�อพจิารณา ปัจจยัที�อาจส่งผลกระทบต่อการตั Qงเงนิสาํรองของบรษิทัฯ อย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อใหแ้น่ใจว่า เงนิสาํรองที�ตั Qงไว้เพยีงพอสําหรบัภาระ ผกูพนัที�บรษิทัมต่ีอผู้เอาประกนัภยัในอนาคต และให้
นักคณิตศาสตรป์ระกนัภัยสอบทานความเหมาะสมและความเพยีงพอของ เงนิสาํรองประกนัภัยในการ สํารวจภัย/
ประเมนิ ความเสยีหายแลว้แต่กรณ ี

5. ความเสี�ยงดา้นการจดัการสินไหมทดแทน 

ปัจจยัเสี�ยงจากการจดัการค่าสนิไหมทดแทน เช่น การพจิารณาชดใชค้่าสนิไหมทดแทนผดิพลาด การทุจรติของผู้เอา
ประกนัภยั ความรวดเรว็ในการพจิารณาชดใชค่้าสนิไหม ผู้สาํรวจ/ประเมนิ ความเสยีหายขาดความชํานาญ บรษิทัฯ ให้
ความสาํคญักบัเจ้าหน้าที�ที�มปีระสบการณ์ทางการแพทย์ทําหน้าที�ในการพจิารณาสนิไหม โดยใหค้วามสาํคญัก ับการ
พจิารณาอย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ โดยผู้บรหิารฝ่ายสนิไหมจะรายงานใหป้ระธานเจา้หน้าที�บรหิารและผู้บรหิารทราบทุก
อาทติย์ โดยมกีารรายงานจํานวนสนิไหมที�เข้าระบบ ค่าสนิไหมโดยเฉลี�ย ระยะเวลาการนํางานเข้าระบบเพื�อการ
พจิารณาและทาํจ่ายโรงพยาบาล 

6. ความเสี�ยงดา้นการประกนัภยัต่อ 

ปัจจยัเสี�ยงจากการประกนัภยัต่อ เช่น การกาํหนดประเภทของการเอาประกนัภัยต่อที�ไม่เหมาะสม ความมั �นคง ทาง
การเงนิของบรษิัทประกนัภัยต่อไม่ไดม้กีารตดิตามสถานะอันดบัความน่าเชื�อถอืของผู้รบัประกนัภัยต่อ การกระจุกตวั
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ของ การประกนัภยัต่อไปยงับรษิทัใดบรษิทัหนึ�งสงูกว่าที�ควร เลอืกแบบในการประกนัภยัต่อไม่เหมาะสมกบัความเสี�ยง
ที�มอียู ่

สําหรบัความเสี�ยงภัยที�อยู่ในระดบัที�สงูเกนิกว่าบรษิทัฯ จะสามารถรบัไวไ้ด้เองเพยีงลาํพงั ไดจ้ดัการใหม้กีารถ่ายโอน 
ความเสี�ยงไปยงัผูร้บัประกนัภัยต่อ ผ่านสญัญาประกนัภัยต่อ ทั Qงวธิทีี�เป็นสญัญาล่วงหน้ารายปี และวธิีที�เป็นการทํา
เฉพาะราย ซึ�ง การเลอืกผู้รบัประกนัภัยต่อ จะพจิารณาที�ความมั �นคงเป็นอนัดบัแรก นอกจากนีQบรษิทัฯ ยงัมกีารบรหิาร
พอรต์การรบัประกนัภยั ใหม้สีดัส่วนของการประกนัภยัต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั Qงในดา้นผลรวมของผลการพจิารณารบั
ประกนัภยั และใหส้อดคลอ้งกบั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัฯ 

อีกทั Qง บรษิทัฯ ได้จดัทํากลยุทธ์การบรหิารการประกนัภยัต่อที�เป็นลายลกัษณ์อักษร และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละ 
ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของกรอบการ
บรหิาร ความเสี�ยงโดยรวม และไดผ่้านการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามลาํดบั โดย ประกอบดว้ย กระบวนการคดัเลอืกแผนการประกนัภยัตอ่ที�เหมาะสม การนําไปปฏบิตัใิชก้ารตรวจสอบ 
การตดิตาม การทบทวน การควบคมุ และการจดัทาํเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อของบรษิทัฯ โดยพจิารณา
ถึงความเสี�ยงที�ยอมรบัไดข้องบรษิทัฯ ต้นทุนทางการเงนิโดยเปรยีบเทยีบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของตลาด
ประกนัภัยต่อ และแผนธุรกจิของบรษิทัฯ เพื�อให ้ มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซับซอ้นทางธุรกจิของ
บรษิทัฯ 

 

7. ความเสี�ยงดา้นการลงทุนประกอบธุรกิจอ ื�น 

ปัจจยัเสี�ยงจากการลงทุนประกอบธุรกิจอื�น เช่น รายไดจ้ากการลงทุนในหลักทรัพย์หรอื ดอกเบีQยรบัจากตราสารหนีQ 
และเงนิปันผลไดร้บัไม่ครบถ้วน ทะเบยีนคุมหลกัทรพัย ์ ระบุขอ้มลูไมเ่พยีงพอ ทาํใหร้ายไดแ้ละ คา่ใชจ่้ายต่างๆ รวมทั Qง
ตน้ทุนของ เงนิลงทุนบันทกึไวไ้ม่ถกูตอ้ง รวมถงึ การลงทุนในหลกัทรพัย์เกนิกว่าที�กาํหนด 

ปัจจยัเสี�ยงจากการตลาด/การลงทุน เช่น ความเสี�ยงที�บริษทัฯ อาจไดร้บัความเสยีหายจากการผันผวนของปัจจัยใน 
ตลาดทุน ไดแ้ก่การเปลี�ยนแปลงมลูค่าของตราสารทุน การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบีQย อตัราแลกเปลี�ยน 

การพจิารณา Credit Rating ในการลงทุน บรษิัทฯ จดัใหม้คีณะกรรมการลงทุน ทาํหน้าที�พจิารณาและทบทวนปัจจัย 
ต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อนํามาใช้ประกอบการตดัสนิใจการลงทุนของบรษิ ัทฯ และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตาม
ขอบเขตและ ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย ซึ�งถอืเป็นกลไก
สําคญัในการบริหาร การลงทุน โดยบรษิัทฯ เลอืกลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยแยกตามระดบัของ Credit 
Rating 

การบรหิารจดัการความเสี�ยงดา้นการตลาด/การลงทุน 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กําหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื�อกาํกบัดูแลการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบาย 
การบรหิารความเสี�ยงรวม โดยเน้นการลงทุนหลกัทรัพย์ที�มคีวามเสี�ยงตํ�า มคีวามมั �นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที�
เหมาะสมและ สมํ�าเสมอ โดยผ่านการอนุมัตสิ ัดส่วนประเภทการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถงึได้มีการ
กาํหนดคูม่อืแนวทางบริหาร การลงทุน เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งจะมกีารกําหนดกรอบและทศิทางการลงทุนในแต่ละปี
โดยระบุขดีจํากัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดบั ซึ�งพจิารณากําหนดข ึQนจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและ
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สภาพคล่อง โดยใหเ้ชื�อมโยงและสอดรบักบั ผลกระทบต่อเงนิกองทุนที�ตอ้งดาํรงไว้ตามกฎเกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุน
ตามระดบัความเสี�ยง 

8. ความเสี�ยงดา้นการบริหารสินทรพัยแ์ละหนี> สิน 

บรษิัทฯ เน้นการลงทุนในสนิทรพัย์ท ี�มสีภาพคล่องสงู ประกอบกบัมกีารบรหิารจดัการที�มปีระสทิธิภาพสามารถรกัษา 
ระดบัเงินสดในมอืให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมตลอดเวลาในกรณีที�ต้องจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเป็นจาํนวนที�มากเกินกว่า
ปรมิาณเงนิสดที�มอียู่ฝ่ายการเงนิจะแจง้ล่วงหน้าเพื�อให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงนิลงทุนเป็นเงนิสด เพื�อใหเ้พียงพอต่อการ
ชาํระหนีQสนิ ที�ถงึกาํหนด ทําใหเ้ช ื�อม ั �นว่า ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยู่ในระดบัที�ควบคุมได ้

บรษิทัฯ มนีโยบายในการกําหนดอัตราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนที�ตอ้งดาํรงไว้ตามกฎหมาย ไม่ตํ�ากวา่ เกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย รวมทั Qงได้มกีารบรหิาร จดัการ
ระดบัเงนิกองทุนของบรษิทัฯ ตามระดบัความเสี�ยง ดงันีQ 

f. กําหนดระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุนที�ยอมรบัได ้และไม่ตํ�ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการ
รกัษาระดบัของเงนิกองทุนให้เพยีงพอ ในการรองรบัความเสี�ยงอยางเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ 

i. สื�อสารระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดด้า้นเงนิกองทุนเพื�อใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งปฏบิตั ิ

k. ในการดําเนนิการใดที�จะส่งผลต่อเงนิกองทุนที�ตอ้งดํารงไว้สาํหรบัความเส ี�ยงดา้นต่างๆ เช่น การรบัประกนัภยั ราย
ใหญ่หน่วยงานเจ้าของความเสี�ยงจะต้องมกีารประเมนิผลกระทบที�จะเกดิข ึQนกบัเง ินกองทุนและเสนอให้ ผู้บริหาร
รบัทราบเพื�อประกอบการพจิารณาอนุมตัิใหด้ําเนินการ 

- ความเสี�ยงดา้นตลาด ของการลงทุนในหลักทรพัย์ซึ�งเป็นความเสี�ยงหลกัของเงนิกองทุนของบรษิัทฯ ฝ่ายที�ทําการ
ลงทุนจะทาํการคาํนวณอัตราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ที�ลงทุน และ 
รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสมํ�าเสมอ 

- เมื�อมเีหตุการณ์ที�แสดงให้เหน็ว่าจะมผีลต่ออัตราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนของบรษิทัฯ อยา่งมนีัยสาํคญั ฝ่าย
บรหิาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารทนัท ี

9. ความเสี�ยงดา้นการจดัจ ้างบุคคลภายนอก  

บรษิัทฯ มกีารใชบ้รกิารบุคคลภายนอกเพื�อลดต้นทุนการดําเนินงานและเพิ�มความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ�งขึQน บรษิทัฯ ยดึถอืแนวทางปฏบิัตใินการใช้บรกิารจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบรษิัท
ประกนัภยัที�ประกาศโดยค.ป.ภ. ปีพ.ศ. irr~ เป็นมาตรฐาน 
 
บรษิัทฯ ไดก้ําหนดขอบเขตการบรหิารความเสี�ยงใหส้อดคล้องกบักรอบการบรหิารความเสี�ยงและนโยบายการบรหิาร
ความเสี�ยงของบรษิัท และใหค้รอบคลุมประเภทความเสี�ยงสาํคญัที�มอียู่ในกจิกรรมและกระบวนการดําเนนิงานของ
บรษิัทที�สาํคญั ดงันีQ 

f. ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
2. ความเสี�ยงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) 
3. ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) 
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4. ความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) 
5. ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
~. ความเสี�ยงดา้นปฏบิัตกิาร (Operational Risk) 
�. ความเสี�ยงดา้นชื�อเสยีง (Reputational Risk) 
8. ความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 
9. ความเสี�ยงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 
10. ความเสี�ยงด้านการปฏบิัตติามกฎเกณฑข์อ้บงัคบัและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ (Compliance 
Risk) 
11. ความเสี�ยงที�เกดิข ึQนใหม่ (Emerging Risk) 
 
การจดัทาํแผนรองรบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 
บรษิัทฯไดจ้ดัทําแผนรองรบัการดําเนินธุรกจิอย่างต่อเนื�อง โดยไดก้ําหนดขั Qนตอนการดําเนินการ ระบบงานที�สําคญั ตลอดจน
ระบบงานที�บรษิทัใชบ้รกิารจากผูใ้ห้บรกิารภายนอก และมกีารปรบัปรุงให้เป็นปัจจุบนัเสมอ เพื�อสามารถดาํเนินงานได ้ตรงตาม
เป้าหมายที�ตอ้งการ นอกจากนีQยงัไดม้กีารกําหนดวธิปีฏบิัตใินแผนรองรบัการดาํเนินธุรกจิอย่างตอ่เนื�องใหม้คีวาม เหมาะสมกับ
ขนาดและความซบัซ้อนของธุรกจิ และครอบคลุมการหยุดชะงกัที�อาจเกดิขึQนในทุกสถานการณ์รวมทั Qง กรณีเกดิเหตุ ฉุกเฉินเป็น
เวลานานหรอืส่งผลในวงกวา้ง โดยใหทุ้กหน่วยงานมส่ีวนร่วมในการจดัทาํแผนรองรบัการดําเนนิธุรกจิ อย่างต่อเนื�องเพื�อรองรับ
งานที�สาํคญัของฝ่ายงานของตนเอง รวมถงึ ไดม้กีารสื�อสารฝึกอบรม เพื�อใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามเขา้ใจ และรบัทราบแนวทาง
ในการปฏิบตัภิายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉินหากเกดิเหตุการณ์หยุดชะงกัการดาํเนินงาน โดยจดัใหม้กีาร ฝึกอบรมอย่างสมํ�าเสมอ 
และมกีารทดสอบว่าการปฏบิัตกิารหลงัเกิดการหยดุชะงกัทางธุรกจิ ว่าธุรกจิสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื�องหรอืไม่ 

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรสั COVID 19 บรษิัทฯ ไดม้กีารปรบัปรุงแผนรองรบัการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนื�องให้
สอดคล้องกบัความเสี�ยงภยัดงักลา่วดว้ย 

   3.2 การบริหารสินทรพัย์และหนี> สิน (Asset Liability Management : ALM)  

นโยบายการบริหารสินทรพัยแ์ละหนี> สิน  

 การบริหารสนิทรัพย์และหนีQสิน (Asset and Liability Management : ALM)  เป็นการบริหารจัดการโครงสร้าง

สนิทรพัยแ์ละหนีQสนิในงบการเงิน รวมทั Qงภาระผกูพนัต่าง ๆ ด้วย เพื�อใหไ้ด้ผลตอบแทนและความเสี�ยงอยู่ในระดับที�

ยอมรบัได้  ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งจะมที ั Qงความเสี�ยงที�เกดิจากการบรหิารสภาพคล่อง และอัตราดอกเบีQย ความเสี�ยงที�

เกิดจากการกําหนดราคาผดิพลาด และความเสี�ยงด้านการประมาณการหนีQสนิค่าสินไหมทดแทนคลาดเคลื�อนสงู 

ตวัอย่างเช่นเมื�อบรษิัทต้องชําระคนืหนีQสนิและภาระผูกพนั แต่ไมส่ามารถเปลี�ยนสนิทรพัย์ที�มใีห้เป็นเงนิสดไดท้นัเวลา 

หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนได ้หรอืสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนได้แต่มตีน้ทุนทางการเงนิสูง  ซึ�งจะกระทบต่อรายได ้

และเงนิกองทุนของบรษิทั ตลอดจนความน่าเชื�อถอืของบรษิทั 

กลยุทธ์การบรหิารสนิทรพัย์และหนีQสนิจงึเน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงนิเพื�อให้เพียงพอที�จะจ่ายชําระ

หนีQสนิที�มีต่อผู้ถอืกรมธรรม์ จํานวนกรมธรรม์ และหนีQสนิตามกรมธรรม์ประกนัภัยจงึเป็นสิ�งที�บริษัทนํามาใช้ในการ

พจิารณาตดัสนิใจในการลงทุน ทั Qงในเรื�องของระยะเวลาที�จะลงทุน และความเส ี�ยงจากอตัราดอกเบีQยเป็นตน้ 
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ทั �งนี�สําหรับข้อมูลเชงิปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี� 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

สนิทรพัยล์งทุน  
(Total Investment Assets) 409.72 409.72 301.05 301.05 

สนิทรพัยส์ภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 242.97 236.38 213.95 204.95 

หนีQสนิรวม (Total Liabilities) 635.89 600.76 564.62 528.40 

หนีQสนิตามสญัญาประกนัภยั (Insurance 
Liabilities) 

451.73 417.97 
381.30 347.26 

 
หมายเหตุ   - ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัย์และหนีQสนิ ที�ประเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ราคาประเมนิ หมายถึง สินทรัพย์และหนีQสินที�ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัยว่าด้วยการประเม ินราคาทรัพย์สินและหนีQสนิของบริษัทประกนัวินาศภัย เพื�อ
วัตถุประสงค์หลกัในการกํากับความมั �นคงทางการเงินของบรษิ ัทประกันภัย และเพื�อให้มั �นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกนัภยั 

4. ความเสี�ยงจากการรบัประกนัภยัที�สามารถคาดการณ์ได ้และมีนัยสาํคญัอ ันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเชื�อมโยงของเงินกองทุนและความเสี�ยงจากการรบัประกนัภยั และ
การกระจกุตวัจากการรบัประกนัภยั 
  บรษิทั ไดถ้อืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัในการดําเนนินโยบายรบัประกนัภัยใหส้อดคล้องกบัแบบธุรกจิ และถกูต้อง

ตามกฏระเบยีบที�กาํหนดโดยคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั ทั QงนีQ หมายความรวมถึง 

ความเสี�ยงที�เกดิจากความผนัผวนของความถี� ความรุนแรง และเวลาที�เกดิความเสยีหายที�เบี�ยงเบนจากสมมตฐิานที�ใช้

ในการกาํหนดอตัราเบีQยประกนัภัย การคาํนวณสํารองประกนัภัย และการพจิารณารบัประกนัภยั เนื�องจากกรมธรรม์

ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 ดังนั Qน บริษัทฯ จะต้องมกีารพจิารณาและปรับปรุงนโยบายการรับ

ประกนัภยัใหเ้หมาะสม รวมถงึสรรหาบรษิทัรบัประกนัภยัตอ่ที�มคีวามมั �นคง 

  ปัจจยัเสี�ยงดา้นการประกนัภัย เช่น การออกแบบพฒันาผลติภัณฑแ์ละการกําหนดอัตราเบีQยประกนัภยัต้อง

สอดคล้องกบัต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย การกระจุกตวัของภัยที�รบัไว้ ค่าใชจ่้ายซึ�งสูงกว่าสมมติฐานที�

กาํหนดไว ้การจดัสรรเงนิสํารองเบีQยประกนัภยั และเงนิสาํรองค่าสนิไหมทดแทน การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้ถอื

กรมธรรม์ ผู้เอาประกนัภัย และการพัฒนาผลติภัณฑ์ประกนัภัยใหม่ ๆ การกระจุกตัวขอผลติภัณฑ์ ช่องทางการ

จาํหน่าย โดยอาจสง่ผลกระทบตอ่จาํนวนค่าสนิไหมทดแทนและกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต  
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ทั �งนี�สําหรับข้อมูลเชงิปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี� 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จาํนวน 

สํารองประกนัภยัส่วนที�เรยีกคนืจากบรษิทัประกนัภยัต่อ  147.81 
เงนิคา้งรบัจากการประกนัภยัต่อ 20.34 
เงนิวางไว้จากการประกนัภัยต่อ - 

5. มูลคา่ วิธ ีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี> สินจากสญัญาประกนัภยั    
หนี>สินจากสญัญาประกนัภยัประกอบดว้ย  
เพื�อป้องกนัและลดความสูญเสยี จากภยัพบิตัต่ิางๆ อนัทาํใหธุ้รกจิหยุดชะงกั หรอืดาํเนินกจิการตอ่ไปไม่ได ้

1. เงนิสาํรองเบีQยประกนัภยัที�ยงัไมถ่อืเป็นรายได ้

บรษิทัคาํนวณเงนิสาํรองเบีQยประกนัภัยที�ยงัไม่ถอืเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการ

ประกอบธุรกจิประกนัภยั  เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไขในการจดัสรรเงนิสํารองสาํหรบัเบีQยประกนัภยัที�ยงัไม่ถอืเป็น

รายได ้เงนิสาํรองสาํหรบัคา่สนิไหมทดแทน และเงนิสาํรองอื�นของบรษิทัประกนัวนิาศภยั โดยคาํนวณวธิ ีf/k~r System 

2. สาํรองคา่สนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนคา้งจ่าย 

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมื�อได้รับการแจ้งคําเร ียกร้องค่าเสยีหายจากผู้เอา

ประกันภัยตามมูลค่าที�ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระหรอืผูป้ระเมนิของบรษิทัแล้วแต่กรณี นอกจากนีQบรษิทัได้ตั Qงสํารอง

เพิ�มเติมสําหรับค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึQนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ซึ�งประเมนิโดยนัก

คณิตศาสตรป์ระกนัภัย 

3. สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไมส่ ิQนสุด 

สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไมส่ิQนสุดเป็นประมาณการที�ดทีี�สดุของค่าสนิไหมทดแทนที�จะคาดว่าจะเกดิขึQนในระยะเวลาเอา

ประกันที�เหลอือยู่สาํหรบักรมธรรม์ประกนัภยัที�ยงัมผีลบงัคับอยู่ ตามการวิเคราะหข์อ้มูลค่าสนิไหมทดแทนในอดตีโดยนัก

คณติศาสตรป์ระกนัภัย สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไมส่ ิQนสุดจะถูกรบัรู้ในงบการเงินในกรณีท ี�สํารองความเสี�ยงภัยที�ยงัไม่ส ิQนสุด

มากกว่าสาํรองเบีQยประกนัภยัที�ยงัไม่ถอืเป็นรายได ้

ในการทาํการประเมนิไดใ้ชว้ธิกีารทางคณิตศาสตร ์k วธิดีงันีQ  

1. วธิบีนัไดลกูโซ่ (Chain Ladder method, CL) สาํหรบัขอ้มลูสนิไหมทดแทนจ่ายและสนิไหมทดแทนที�เกดิข ึQน 
2. วธิเีบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กสูนั (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรบัขอ้มูลสนิไหมทดแทนจ่ายและ

สนิไหมทดแทนที�เกดิข ึQน  
3. วธิคี่าคาดหวงัอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)  

ในการประเมินค่าประมาณการที� ดทีี�สุดของค่าสนิไหมทดแทน เราเลอืกใช้วธิีบ ันไดลูกโซ่ของค่าสนิไหมทดแทนที� 
เกดิข ึQนเป็นหลกั สาํหรบัวธิกีาร BF และ ELR เราเลอืกใชใ้นกรณีที� มคีวามเหมาะสมตามขอ้มลู  
 
ทั �งนี�สําหรับข้อมูลเชงิปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี� 

                                                                                           หน่วย : ล้านบาท     
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หมายเหต ุ - ราคาบญัช ีหมายถงึ มลูคา่หนีQสนิจากสญัญาประกนัภัย ที�ประเมนิตามมาตรฐานการบัญช ีมวีตัถุประสงค์
หลกัเพื�อให้นักลงทุนผูว้เิคราะหท์างการเงนิเขา้ใจถงึมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนีQสินจากสญัญาประกนัภัยที�เป็นที�
ยอมรบัตามหลกัการทางบัญชใีนประเทศไทย ซึ�งมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชอีนุญาตแลว้  
-  ราคาประเมนิ หมายถงึ มลูค่าหนีQสนิจากสญัญาประกนัภัย ที�ประเมนิตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนีQสนิของบรษิัทประกนัวนิาศภยั เพื�อวตัถุประสงค์

หลกัในการกาํกับความมั �นคงทางการเงินของบรษิัทประกนัภัยและเพื�อให้มั �นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่าย

ผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผู้เอาประกนัภยัซึ�งจะต้องประเมนิโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ที�ได้รบัใบอนุญาตจากนายทะเบยีนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภัยที�ไดร้บัการยอมรบั สมมตฐิานที�ใช้ในการ

ประเมนิจะต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์จรงิหรือในกรณีที�บรษิทัมขีอ้มลูไม่เพียงพออาจอ้างองิจากประสบการณ์ของ

อุตสาหกรรมและปรบัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรบัประกนัภยัของบรษิัทนั Qน นอกจากนีQ มูลค่าสาํรอง

ประกันภัยดงักล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื�อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ�งให้เป็นไปตามที�

สาํนักงาน คปภ. กาํหนด  

ข้อสงัเกต   ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงนิ มูลค่าหนีQสนิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวามแตกตา่งระหว่าง

ราคาบัญชแีละราคาประเมนิของ อย่างมนีัยสาํคญั อนัเนื�องมากจากวตัถุประสงค์และวธิกีารที�แตกตา่งกนัในการประเมนิ

ตามที�กล่าวไว้ขา้งต้น ทั QงนีQผู้ท ี�จะนําขอ้มูลไปใช้ควรศกึษาและทาํความเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมนิราคา

หนีQสนิจากสญัญาประกนัภยัทั Qงสองใหถ้ ี�ถ้วนก่อนตดัสนิใจ  

 

6. การลงทุนของบริษทั  

กรอบนโยบายการลงทุน เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส ี�ยงรวม การออกแบบผลิตภณัฑ์ การรบั

ประกนัภยั การทาํสญัญาประกนัภยัต่อ การบรหิารสนิทรพัย์และหนีQสนิ ฐานะเงนิกองทุน ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้

ผลตอบแทนที�คาดหวงั และความพร้อมของระบบและบุคลากรในการรองรบัการลงทุนและใหเ้ป็นไปตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย เร ื�องการลงทุนประกอบธุรกจิอื�นของบริษัท

ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. irr~ 

 

รายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคา
บญัชี 

ราคา
ประเมิน 

ราคา
บญัชี 

ราคา
ประเมิน 

หนีQสนิจากสญัญาประกนัภัย     
- สาํรองเบีQยประกนัภัยที�ยงัไม่ถอืเป็นรายได้ 
(Premium liabilities) 361.02 316.36 316.61 274.80 

- สาํรองคา่สนิไหมทดแทน  
(Claim liabilities)  90.70 101.59 64.69 72.45 
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วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงค์ของนโยบายนีQมวี ัตถุประสงคเ์พื�อช่วยให ้ บรษิทั แปซฟิิค ครอส ประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) มกีาร
บรหิารจดัการสนิทรัพยไ์ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ การกํากบัดแูล ตรวจสอบและประเมนิผลการลงทุนในสนิทรพัย์ของ
บรษิัทฯ การลงทุนในสนิทรัพย์เหล่านั QนจะถูกจดัขึQนโดยคณะกรรมการลงทุน โดยคาํนึงถงึสภาพคล่องของกจิการเป็น
หลกั เพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตามภารกจิและวัตถุประสงค์ของบรษิัทฯ นโยบายนีQม ีความสอดคล้องตามข้อ
กฎหมายและกฎระเบยีบ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

สดัสว่นการลงทุนตามประเภทสินทรพัย ์(Product Limit) 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนโดย มเีป้าหมาย “ เน้นความปลอดภยัของเงินต้น และ ความคุ้มค่าของผลตอบแทน

การลงทุน” ซึ�งมกีารกําหนดสดัส่วนในการลงทุนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกบัสภาวะของตลาดเงนิตลาดทุน ณ เวลา

นั Qนๆ โดยพจิารณาถงึความสอดคลอ้งของการลงทุนแต่ละประเภทกบัการบรหิารความเส ี�ยงซึ�งจะตอ้งผ่านการเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการการลงทุน แล้วจงึเสนอกรรมการผู้จดัการเพื�ออนุมตักิารลงทุนก่อนดาํเนินการทุกครั Qง 

ยุทธศาสตร์และการจดัสรร จะต้องคํานึงถงึสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิัทฯ พจิารณาถึงสภาพคล่อง เป็นความสําคญั

ลําดบัแรก คาํนึงถงึขดีจํากดัเงนิลงทุน ฝ่ายการลงทุนจะตอ้งตดิตามความเคลื�อนไหวทางด้านเศรษฐกจิ การวเิคราะห์

ขอ้มลูอย่างสมํ�าเสมอ จากสถาบนัการเงนิและศนูยว์จิยัของหน่ายงานที�มคีวามน่าเชื�อถอืหลายแหง่ ประกอบกบัการวาง

แผนการลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพื�อเพิ�มความยดืหยุ่นของการแผนงานการลงทุน หากสภาวะตลาดเงนิหรอืตลาดทุนเกดิ

ความผนัผวน  

คณุภาพสินทรพัย ์

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด – คอืการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในประเทศและต่างประเทศที�จัดตั Qงข ึQน
ภายใตก้ฎหมายของแต่ละประเทศ การฝากเงนิกบัสถาบันการเงนิต่างประเทศสําหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื�อ
ใชส้าํหรบัการดาํเนนิงานในประเทศนั Qน ๆ 

2. เงนิฝากประจาํ/เงนิฝากตามระยะเวลา - องค์กรสามารถฝากเงนิกบัทั Qงรฐับาลหรอืธนาคารเอกชน ซึ�งมกีาร
รบัประกนัเงนิต้น และการพจิารณาดอกเบีQยที�จะได้ร ับจะตอ้งมกีารเปรียบเทยีบกับอัตราดอกเบีQยในตลาด
ปัจจุบนั รวมทั Qง อตัราแลกเปลี�ยน และระยะเวลาของเงนิฝากประจํา ควรจะเริ�มตน้ตั Qงแต่ k เดอืนถงึ 60 เดอืน
เป็นสงูสดุ 

3. ตราสารหนีQ – คุณภาพของตราสารหนีQ เช่นพนัธบตัรหรอืหุน้กู้จะเลอืกตาม Credit Rating ซึ�งต้องมคีะแนน
อย่างน้อย ไม่ตํ�ากว่า " BBB "  ซึ�งจัดอันดบัโดยบริษัทที�ม ีช ื�อเสียงและความน่าเชื�อถือทั Qงในประเทศ และ 
ต่างประเทศ เช่น สถาบันจัดอันตบัฯ ในประเทศไทย (Thai Rating) TRIS, Fitch, สถาบันจัดอันตับฯ ใน
ต่างประเทศ (offshore Rating) S&P, Moody’s, Fitch and A.M. Best. และเป็นบรษิทัที�พจิารณาแลว้เหน็ว่ามี
ความสามารถในการดาํเนินธุรกจิได้เป็นอย่างด ี และระยะเวลาครบกาํหนดของพนัธบัตรและหุ้นกู้ควรจะอยู่
ในชว่ง 3-5 ปี 

4. กองทุนรวม – กองทุนรวมตราสารหนีQ จะตอ้งมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารหนีQหรอืตราสารทุนที�มี
คุณภาพ โดยใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกบัความเส ี�ยง อาทเิช่น ตั �วเงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคาร
แหง่ประเทศไทย พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิ ตราสารหนีQที�ออกโดยนิติบุคคลที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั QงขึQน  ตราสาร
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หนีQที�ออกโดยรฐัวสิาหกจิ หรอืธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารต่างประเทศ หรอืตราสารหนีQที�ออกโดยธนาคาร
พาณิชยห์รอืบรษิทัเอกชนที�ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช ื�อถอืของตราสารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้  

5. ตราสารทุน หรอืหุน้ที�อยู่ในกลุ่มดชัน ีSET50 Index หรอืหน่วยลงทุน ที�มกีารซืQอขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

การประเมินราคาสินทรพัย์ 

บรษิัทมกีารลงทุนในสนิทรัพย์ที�เป็น เงนิสด เงินฝากสถาบันการเงิน ใบรบัฝากเงิน และบตัรเงินฝาก (Negotiable 
Certificate of deposit)  

1. เงนิสด ใหป้ระเมนิราคาตามจํานวนเงนิที�มอียู่ 
2. เงนิฝากสถาบนัการเงนิ และใบรับฝากเงนิให้ประเมนิราคาตามจํานวนที�ฝากไว้และบตัรเงนิฝากให้ประเมิน

ราคาตามราคาทุนจดัจําหน่าย 
 
   ทั �งนี�สําหรบัข้อมูลเชงิปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี�                                                                           หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรพัย์ลงทุน 

มูลคา่ ณ วนัที�  31 ธ นัวาคม 
ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
เ ง ินฝาก ส ถา บันก า ร เงิ น แ ล ะ        
บตัรเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

595.90 595.90 462.89 462.89 

ตราสารหนีQ (พนัธบตัร,หุน้กู,้              
ตั �วสญัญาใช้เงนิ,ตั �วแลกเงนิ, หุน้กู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรพัย์) 

- - - - 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม) 

- - - - 

หน่วยลงทุน - - - - 
เง ินให้กู้ยมื,เงินให้เช่าซืQอรถ และ
ใหเ้ชา่ทรพัยส์นิแบบลสิซิ�ง 

- - - - 

ใบสําคัญแสดงสิท ธิการซืQ อ หุ้น           
หุน้กู ้หน่วยลงทุน 

- - - - 

ตราสารอนุพนัธ์ุ - - - - 
เงนิลงทุนอื�น - - - - 
รวมสินทรพัย์ลงทุน 595.90 595.90 462.89 462.89 

 
หมายเหตุ    - ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหนีQสนิ ที�ประเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
- ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหนีQสนิที�ประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนีQสนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั เพื�อวตัถุประสงคห์ลกัในการ
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กํากบัความมั �นคงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัและเพื�อให้มั �นใจว่าบรษิ ัทมคีวามสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกนัภัย 
 
7. ผลการดาํเนินงานของบริษัทประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะหแ์ละอตัราส่วนต่างๆ  ที�เกี�ยวข้อง   

ทั �งนี�สําหรับข้อมูลเชงิปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี�เป็นอย่างน้อย 
                หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ  2564 2563 
เบีQยประกนัภยัรบัรวม 693.47 593.91 
เบีQยประกนัภยัที�ถอืเป็นรายได ้ (สทุธ)ิ 435.25 317.34 
รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ้ื�น   87.58 91.66 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  522.83 409.00 

 
 
อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั (รอ้ยละ)      

อตัราส่วน 2564 2563 

อตัราส่วนคา่สนิไหมทดแทน ( Loss Ratio) 47% 45% 
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิธุรกจิกนัภัย ( Expense Ratio) 38% 26% 
อตัราส่วนรวม ( Combined Ratio) 85% 84% 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 345% 780% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ ( Return on equity) 29% 34% 

 
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
การบริหารจดัการเงินกองทุนของบริษทั 

บรษิทัฯไดก้ําหนดระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุนขั Qนตํ�าเป็นการภายในที�ระดบั fg0% และได้ทาํการประมาณการ

อัตราความเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยู่ ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยมีการรายงานผลต่อที�ประชุมคณะ

กรรมการบรหิารความเสี�ยงเพื�อรายงานต่อไปยงัคณะกรรมการของบรษิทัอย่างสมํ�าเสมอ นอกจากกระบวนการประเมนิ

และจดัการความเส ี�ยงทางด้านธุรกจิโดยทั �วไปแล้ว บรษิทัฯ ยงัไดม้กีระบวนการประเมนิและจดัการความเสี�ยงทางดา้น

เงนิกองทุน โดยพจิารณาทั Qงเชิงคุณภาพและเชงิปรมิาณ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้้บรหิารเขา้ใจถงึความเสี�ยงที�มอียู่ 

ระดบัเงนิกองทุนที�ตอ้งดาํรงไว้สาํหรบัความเส ี�ยงจากกจิกรรมทางธุรกจิประเภทต่างๆ รวมไปถงึการหาทางจัดการกับ

ความเสี�ยงนั Qนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ทั �งนี�สําหรับข้อมูลเชงิปริมาณ  ให้มีรายละเอียด  ดังนี� 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  

2564 2563 
สนิทรพัยร์วม 859.70 732.48 
หนีQสนิรวม   635.89 564.62 
- หนีQสนิจากสญัญาประกนัภัย  451.73 381.30 
   - หนีQสนิอื�น  184.16 183.32 
ส่วนของเจา้ของ  223.81 167.86 
อตัราส่วนเงนิกองทุนชั Qนที� f ที�เป็นส่วนของ
เจา้ของต่อเงนิกองทุนที�ต้องดาํรงตาม
กฎหมาย (รอ้ยละ)  

 
746.32% 566.78% 

อตัราส่วนเงนิกองทุนชั Qนที� f ต่อเงนิกองทุน
ที�ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

746.32% 566.78% 

อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุน    
(รอ้ยละ) 

746.32% 566.78% 

เงนิกองทุนที�สามารถนํามาใชไ้ดท้ั Qงหมด  223.89 170.03 
เงนิกองทุนที�ต้องดาํรงตามกฎหมาย  30.00 30.00 

 
  หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าด้วยการกาํหนดประเภท
และชนิดของเงนิกองทุน รวมทั Qงหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไขในการคาํนวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัวนิาศภยั 
กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที�จําเป็นในการกํากับดูแลบริษัทที�มอีัตราส่วนความเพียงพอของ
เงนิกองทุนตํ�ากว่าอัตราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนที�ใชใ้นการกาํกบั (supervisory CAR) ที�กาํหนดไวใ้นประกาศ
ฯ ได ้
- รายการขา้งต้นคํานวณโดยใชม้ลูค่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าด้วย
การประเมนิราคาทรัพย์สนิและหนีQสนิของบรษิ ัทประกนัวนิาศภัย และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าด้วยการกาํหนดประเภทและชนิดของเงนิกองทุน รวมทั Qงหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขใน
การคาํนวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัวนิาศภัย 
 
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฏิทินที�ล ่วงมาที�ผ ู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดง
ความเหน็แล้ว ปี RnoT 
https://www.pacificcrosshealth.com/financials/ 
 
 
 
 


