การลงทุนและการประกอบธุรกิจอืน
และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
การลงทุน
1. นโยบายการลงทุน ป 2561
1.1
1.2

มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความมันคง มีความเสียงอยู่ในระดับทียอมรับได้ มีสภาพคล่องสูง และให้
ผลตอบแทนทีน่าพอใจ
ประเภทหลักทรัพย์ทีลงทุน
1.2.1 เงินฝากสถาบันการเงิน และธนาคารทีกฎหมายเฉพาะจัดตัง และ/หรือ กองทุนรวมตลาดเงิน
1.2.2 ตราสารหนีภาครัฐไทย และ/หรือ กองทุนรวมตราสารหนีภาครัฐไทย
1.2.3 ตราสารหนีเอกชน และ/หรือ กองทุนรวมตราสารหนีเอกชนไทย
1.2.4 ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/
หรือ กองทุนรวมตราสารทุน
1.2.5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
1.2.6 ตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย
1.
ประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการผู้จัดการ
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. ผู้จัดการส่วนการเงิน

ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการและผู้รบ
ั ผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. โครงสร้า งหน่วยงานการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการลงทุน
กรรมการผูจัดการ / ผูรับผิดชอบดูแลหนวยงานการลงทุน
สายงานการเงิน
4. ขอบเขตอํา นาจการอนุมัติลงทุน
ประธานคณะกรรมการลงทุน เปนผู้อนุมัติวงเงินรวม สํา หรับการลงทุนทุกประเภทของบริษัทฯ โดยผ่านการ
กลันกรองและนําเสนอจากคณะกรรมการลงทุน
5. ขอบเขตอํา นาจหน้า ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
5.1 จัดทํากรอบนโยบายลงทุน เพือขออนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริษท
ั ฯ
5.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษท
ั ฯ ทีสอดคล้องกับนโยบายลงทุน นโยบายการบริหารความเสียงรวม
5.3 กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสียงรวม
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกียวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง
5.4 กํา กับดูแลในเรื องธรรมาภิบาล ความโปร่ง ใส และการปองกัน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที เกี ยวกับ
ธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ
5.5 กํา กับดูแลระบบงาน บุค ลากร และข้อมูลที ใช้ประกอบการลงทุน ของบริษัทฯ ให้มีค วามเพียงพอต่อการ
ดําเนินการ
5.6 บริหารเงินทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5.7 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมาเสมอ

6. นโยบายการปองกัน ความเสียงจากสิน ทรัพย์ลงทุน คํานึงถึงปจจัยต่อไปนี
6.1 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR Ratio) ในกรณีทีบริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน
(CAR Ratio) ตากว่า 250% คณะกรรมการลงทุนจะต้องทบทวนนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที มีความ
เสียงสูง และนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6.2 ดูแลควบคุมและสอบทานสัดส่วนการลงทุนทุกประเภทให้เปนไปตามเงือนไขทีคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด
6.3 การจํากัดการลงทุน (Investment Restriction) ต้องเปนไปตามนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนของ
บริษัทฯ
6.4 สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) ต้องมีสภาพคล่องเพียงพอทีจะจ่ายหนีสินหมุนเวียน

แผนการลงทุน ประจํา ป 2561
เพือให้การปฏิบัติงานด้านการลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน บริษัทฯ กําหนดให้แผนการลงทุนดังต่อไปนี
1. สัดส่วนการลงทุนต่อสินทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภท
ประเภทหลักทรัพย์
1. เงินฝากสถาบันการเงิน และธนาคารทีกฎหมายเฉพาะจัดตัง และ/หรือ
กองทุนรวมตลาดเงิน
2. ตราสารหนีภาครัฐไทย และ/หรือ กองทุนรวมตราสารหนีภาครัฐไทย
3. ตราสารหนีเอกชนไทย และ/หรือ กองทุนรวมตราสารหนีเอกชนไทย
4. ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ กองทุนรวมตราสารทุน
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
6. ตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

% สินทรัพย์ลงทุน
ที คปภ. กําหนด
ไม่จํากัด

ของบริษท
ั ฯ1
ไม่จํากัด

ไม่จํากัด
ไม่เกิน 60%

ไม่เกิน 30%
ไม่เกิน 30%

ไม่เกิน 30%

ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 5%

ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 5%

2. สัดส่วนการลงทุนต่อสินทรัพย์ลงทุนแต่ละรายผูอ
้ อกสินทรัพย์
ผูอ
้ อกตราสาร
1. รัฐบาลไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการคลัง
2. สถาบันการเงิน
3. บริษัทจํากัด

% สินทรัพย์ลงทุน
ที คปภ. กําหนด

ของบริษท
ั ฯ2

ไม่จํากัด
ไม่เกิน 30%
ไม่เกิน 15%

ไม่จํากัด
ไม่เกิน 30%
ไม่เกิน 15%

การประกอบธุร กิจอืน
1.

นโยบายการประกอบธุร กิจอืนประจํา ป 2561 (ปรับปรุง ครังที 1)
บริษัทฯ มีขอบเขตและประเภทการประกอบธุรกิจอืนเฉพาะประเภทให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุค คลหรือ
บริษัทอืน ในการให้บริการบริหารด้านงานสินไหม (TPA) ให้แก่ผู้ขอรับบริการ ซึงได้แก่ บริษัทประกัน ชีวิต และ
บริษัทประกันวินาศภัย

2. นโยบายด้านให้บริการสินไหมทดแทน (TPA)
บริษัทฯ รับบริหารงานสินไหม โดยดําเนินการตามทีระบุไว้ในสัญญา ด้วยความถูกต้อง ซือสัตย์ โปร่ง ใสและยุติ
ธรรม เปนไปตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการพิจารณาสินไหมทดแทน ตลอดจนปฏิบัติตามเงือนไข ข้อกํา หนด
และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื อง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556
3. ขอบเขตอํานาจในการอนุมต
ั ิ
ขอบเขตอํานาจในการอนุมัติวงเงิน ในการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอืน ด้านให้บริการงานสินไหม
(TPA) ให้ใช้ระเบียบตามคําสังของบริษัทฯ ที 006/2560 เรือง การกําหนดผู้มีอํานาจจ่ายสินไหม วงเงิน อนุมัติ
จ่ายสินไหม และวงเงินอนุโลมจ่ายสินไหม มีผลตังแต่วันที 3 กรกฎาคม 2560

1

สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนสูงสุดแต่ละประเภท ต่อสินทรัพย์ลงทุนทังหมดของบริษัทฯ

2

สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนสูงสุดแต่ละราย ต่อสินทรัพย์ลงทุนทังหมดของบริษัทฯ

กลยุทธ์ แผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติเกียวกับการประกอบธุร กิจอืน
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน
ลําดับที
1

2

3

จัดทําคู่มือการพิจารณาสินไหมให้เปนไปตามเงือนไขตามสัญญาและปรับปรุงทุกป
พิจารณาสินไหมด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระยะเวลาทีตกลง และรักษาผลประโยชน์ลูกค้า
จัดทํา Report วิเคราะห์ข้อมูล ทุกๆ 3 เดือน หรือตามร้องขอ

รายละเอียด
พิจารณาสินไหมด้วยความถูกต้องโดย
ตรวจสอบข้อมูลให้เปนไปตามเงือนไขกธ.
และสัญญาทีได้ตกลงไว้
ให้คําปรึกษาเกียวกับค่ารักษา และบริการ
ด้านข้อมูลการแพทย์แก่สมาชิก
จัดทํา Report สรุปประวัติและสถิติการ
รักษาของสมาชิก

ระยะเวลา

ผูร
้ บ
ั ผิดชอบ

เดือน มกราคม – ธันวาคม 2561

ส่วนสินไหม
ทดแทน

เดือน มกราคม – ธันวาคม 2561

- ผู้พิจารณา
สินไหม
- ส่วนการแพทย์
ส่วนสินไหม
ทดแทน

- ทุกๆ 3 เดือน
- ตามร้องขอ

3. ระเบียบวิธป
ี ฏิบต
ั เิ กียวกับการประกอบธุรกิจอืน
บริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบัติเกี ยวกับการประกอบกิจการให้บริการด้า นงานสนับสนุนแก่บุคคลอื นด้า น
ให้บริการด้านงานสินไหม (TPA) ลงวันที 1 พฤษภาคม 2553 เพือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
4. ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของผูบ
้ ริหาร
4.1

โครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการลงทุน
กรรมการผูจ ัดการ
ผูจดั การสายงาน-สายงานสินไหมทดแทน
ผูจดั การสวนอาวุโส
สวนสินไหมทดแทน– เครดิต

ผูจดั การสวนอาวุโส
สวนสินไหมทดแทน–เงินสด

ผูจดั การสวนอาวุโส
สวนสินไหมทดแทน–แฟกซเคลม

4.2 ขอบเขตอํานาจ
ผู้รับผิดชอบ

หน้าทีและความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าทีพิจารณาอนุมัตน
ิ โยบายการประกอบธุรกิจอืน และการบริหารความ
เสียงทีเกิดจากการประกอบธุรกิจอืน

2. คณะกรรมการลงทุน

มีหน้าทีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอืนของบริษัทฯ ให้เปนไปตามนโยบาย
การประกอบธุรกิจอืน และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบอย่างสมาเสมอ

3. กรรมการผู้จัดการ
4. ผู้จัดการสายงาน สายงาน
สินไหมทดแทน
5. ผู้จัดการส่วน ส่วนสินไหม
ทดแทน

มีหน้าทีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอืน และกําหนดอัตราค่าบริการทีจะเรียก
เก็บลูกค้า
มีหน้าทีรับผิดชอบการดําเนินการ การให้บริการด้านงานสินไหม (TPA) ให้
เปนไปตามระเบียบปฏิบัตก
ิ ารประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่
บุคคลอืน ในด้านให้บริการด้านงานสินไหม (TPA)
มีหน้าทีเปนผู้ดําเนินการ การให้บริการด้านงานสินไหม (TPA)

การประเมิน ความเพียงพอของเงิน กองทุน
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
เมื อเที ย บความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น สํ า หรั บ ความเสี ยงจากการลงทุ น และการประกอบธุ ร กิ จ อื นกับ
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมดของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เปนดังนี

รายการ
เงินฝากประจํา/ สลากออมทรัพย์
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
เงิน ลงทุน รวม
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านตลาด
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านเครดิต

บาท
289,634,660.03
214,300.00
316,338.74
290,165,299.77
922,565.46
483,781.17

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านการกระจุกตัว
เงิน กองทุน สํา หรับความเสียงจากการลงทุน

0.00
1,406,346.63

เงิน กองทุน สํา หรับความเสียงจากการประกอบธุร กิจอืน
เงิน กองทุน ทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมด

0.00
139,401,534.81

อัตราส่วนเงิน กองทุน สําหรับความเสียงจากการลงทุน และการประกอบธุร กิจอืน
ต่อเงิน กองทุน ทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมด

1.01%

เมือพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุน สําหรับความเสียงจากการลงทุนและการประกอบธุร กิจอืน
จะพบว่า บริษัทฯ มีเงินลงทุนรวมทุกประเภทหลักทรัพย์ทังหมด 290.17 ล้านบาท ซึงต้องดํารงเงินกองทุนหรับ
ความเสียงจากการลงทุน 1.41 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการประกอบธุรกิจอืนเพียงอย่างเดียว คือ
การให้บริการบริหารงานสิน ไหมทดแทน ซึ งไม่มีค วามเสี ยงด้านเงิน กองทุน ดัง นั น จะเห็น ได้ว่า เงิน กองทุน
สํา หรับความเสี ยงจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนคิดเปนเพียงร้อยละ 1.01 ของเงินกองทุนที สามารถ
นํามาใช้ได้ทังหมด ซึงถือว่าบริษัทฯ มีความเพียงพอของเงินกองทุนสําหรับความเสียงจากการลงทุน

