
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
 
 

การลงทนุและการประกอบธรุกจิอนื  
และการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 
 

 
การลงทุน 

1. นโยบายการลงทุน ป 2561 

1.1 มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความมันคง มีความเสียงอยู่ในระดับทียอมรับได้ มีสภาพคล่องสูง และให้
ผลตอบแทนทีนา่พอใจ 

1.2 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  ประธานคณะกรรมการลงทุน 
2. กรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้รบัผิดชอบดูแลหนว่ยงานการลงทุน 
3. ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ 
4. ผู้จัดการส่วนการเงนิ กรรมการและเลขานุการ 

3. โครงสร้างหนว่ยงานการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ขอบเขตอํานาจการอนุมัติลงทุน 

ประธานคณะกรรมการลงทุน เปนผู้อนุมัติวงเงินรวม สําหรับการลงทุนทุกประเภทของบริษัทฯ โดยผ่านการ
กลันกรองและนําเสนอจากคณะกรรมการลงทุน 

5. ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

5.1 จัดทํากรอบนโยบายลงทุน เพือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
5.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษทัฯ ทีสอดคล้องกับนโยบายลงทุน นโยบายการบริหารความเสียงรวม  
5.3 กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสียงรวม 

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกียวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง 
5.4 กํากับดูแลในเรืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที เกียวกับ

ธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ 
5.5 กํากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลทีใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอต่อการ

ดําเนินการ 
5.6 บริหารเงินทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
5.7 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมาเสมอ 

  

กรรมการผูจัดการ / ผูรับผิดชอบดูแลหนวยงานการลงทุน 

สายงานการเงิน 

คณะกรรมการลงทุน 

 



 
6. นโยบายการปองกันความเสียงจากสินทรัพย์ลงทุน คํานึงถึงปจจัยต่อไปนี 

6.1 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR Ratio) ในกรณีทีบริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงนิทุน 
(CAR Ratio) ตากว่า 250% คณะกรรมการลงทุนจะต้องทบทวนนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีความ
เสียงสูง และนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

6.2 ดูแลควบคุมและสอบทานสัดส่วนการลงทุนทุกประเภทให้เปนไปตามเงือนไขทีคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด  

6.3 การจํากัดการลงทุน (Investment Restriction) ต้องเปนไปตามนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนของ
บริษัทฯ 

6.4 สภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity Ratio) ต้องมีสภาพคล่องเพียงพอทีจะจา่ยหนีสินหมุนเวียน 
 

แผนการลงทุนประจําป 2561 

เพือให้การปฏิบัติงานด้านการลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน บริษัทฯ กําหนดให้แผนการลงทุนดังต่อไปนี 

1. สดัสว่นการลงทนุตอ่สนิทรพัยล์งทนุแตล่ะประเภท 

ประเภทหลกัทรพัย ์
% สนิทรพัยล์งทนุ 

ท ีคปภ. กาํหนด ของบรษิทัฯ1 
1. เงินฝากสถาบนัการเงนิ และธนาคารทีกฎหมายเฉพาะจัดตัง และ/หรือ 

กองทุนรวมตลาดเงนิ 
ไม่จํากัด ไม่จํากัด 

2. ตราสารหนภีาครัฐไทย และ/หรือ กองทุนรวมตราสารหนีภาครัฐไทย ไม่จํากัด ไม่เกิน 30% 
3. ตราสารหนีเอกชนไทย และ/หรือ กองทุนรวมตราสารหนีเอกชนไทย ไม่เกิน 60% ไม่เกิน 30% 
4. ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ กองทุนรวมตราสารทุน 
ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 15% 

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 10% 
6. ตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 5% 

2. สดัสว่นการลงทนุตอ่สนิทรพัยล์งทนุแตล่ะรายผูอ้อกสนิทรพัย ์

ผูอ้อกตราสาร 
% สนิทรพัยล์งทนุ 

ท ีคปภ. กาํหนด ของบรษิทัฯ2 
1. รัฐบาลไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการคลัง ไม่จํากัด ไม่จํากัด 
2. สถาบันการเงิน ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 30% 
3. บริษัทจํากัด ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 15% 

 

การประกอบธุรกิจอืน 

1. นโยบายการประกอบธุรกิจอืนประจําป 2561 (ปรับปรุงครังที 1) 

บริษัทฯ มีขอบเขตและประเภทการประกอบธุรกิจอืนเฉพาะประเภทให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลหรือ
บริษัทอืน ในการให้บริการบริหารด้านงานสินไหม (TPA) ให้แกผู้่ขอรับบริการ ซึงได้แก ่บริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันวินาศภัย 

2.  นโยบายดา้นใหบ้รกิารสนิไหมทดแทน (TPA)  

บริษัทฯ รับบริหารงานสินไหม โดยดําเนินการตามทีระบุไว้ในสัญญา ด้วยความถูกต้อง ซือสัตย์ โปร่งใสและยุติ 
ธรรม เปนไปตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการพิจารณาสินไหมทดแทน ตลอดจนปฏิบัติตามเงือนไข  ข้อกําหนด 
และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556  

3.  ขอบเขตอาํนาจในการอนมุตั ิ

ขอบเขตอํานาจในการอนุมัติวงเงิน ในการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอืน ด้านให้บริการงานสนิไหม 
(TPA) ให้ใช้ระเบียบตามคําสังของบริษัทฯ ที 006/2560  เรือง การกําหนดผู้มีอํานาจจ่ายสินไหม วงเงินอนุมัติ
จา่ยสินไหม และวงเงินอนุโลมจ่ายสินไหม มีผลตังแต่วันที 3 กรกฎาคม 2560  

 

  

                                                
1  สัดสว่นสินทรัพย์ลงทุนสงูสุดแตล่ะประเภท ตอ่สินทรัพย์ลงทนุทังหมดของบริษัทฯ  
2  สัดสว่นสินทรัพย์ลงทุนสงูสุดแตล่ะราย ตอ่สินทรัพย์ลงทุนทังหมดของบริษัทฯ  



 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการลงทนุ 

กรรมการผูจัดการ 

ผูจดัการสายงาน-สายงานสินไหมทดแทน 

ผูจดัการสวนอาวุโส 

สวนสินไหมทดแทน–แฟกซเคลม 

 

ผูจดัการสวนอาวุโส 

สวนสินไหมทดแทน– เครดติ 

ผูจดัการสวนอาวุโส 

สวนสินไหมทดแทน–เงินสด 

 
กลยุทธ์ แผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติเกียวกับการประกอบธุรกิจอืน 

1. กลยทุธ ์
- จัดทําคูมื่อการพิจารณาสินไหมให้เปนไปตามเงือนไขตามสัญญาและปรบัปรุงทุกป  
- พิจารณาสินไหมด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง ตามระยะเวลาทีตกลง และรักษาผลประโยชน์ลูกคา้ 
- จัดทํา Report  วิเคราะห์ข้อมูล ทุกๆ 3 เดือน หรือตามร้องขอ 

2. แผนงาน 
ลาํดบัท ี รายละเอยีด ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

1 พิจารณาสินไหมด้วยความถูกต้องโดย
ตรวจสอบข้อมูลให้เปนไปตามเงือนไขกธ.
และสัญญาทีได้ตกลงไว้ 

เดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 ส่วนสินไหม
ทดแทน 

2 ให้คําปรึกษาเกียวกบัคา่รกัษา และบรกิาร
ด้านข้อมูลการแพทย์แกส่มาชิก 

เดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 - ผู้พิจารณา
สินไหม 
- ส่วนการแพทย์ 

3 จัดทํา Report  สรุปประวัติและสถิติการ
รักษาของสมาชกิ 

- ทุกๆ 3 เดือน 
- ตามร้องขอ 

ส่วนสินไหม
ทดแทน 

3. ระเบยีบวธิปีฏบิตัเิกยีวกบัการประกอบธรุกจิอนื 

บริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบัติเกียวกับการประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอืนด้าน
ให้บริการด้านงานสินไหม (TPA) ลงวันที 1 พฤษภาคม 2553 เพือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

4.  ขอบเขตอาํนาจหนา้ท ีและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 

4.1  โครงสรา้ง 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.2   ขอบเขตอํานาจ 
ผู้รับผิดชอบ หน้าทีและความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิัท 
 

มีหนา้ทีพิจารณาอนุมัตินโยบายการประกอบธุรกิจอืน และการบริหารความ
เสียงทีเกิดจากการประกอบธรุกิจอืน 

2. คณะกรรมการลงทุน มีหนา้ทีกาํกบัดูแลการประกอบธรุกจิอืนของบรษิัทฯ ให้เปนไปตามนโยบาย
การประกอบธรุกิจอืน และรายงานผลการดําเนนิงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบอย่างสมาเสมอ 

3. กรรมการผู้จัดการ 
มีหนา้ทีกาํกบัดูแลการประกอบธรุกจิอืน และกําหนดอัตราคา่บรกิารทีจะเรียก
เก็บลูกค้า 

4. ผู้จัดการสายงาน สายงาน
สินไหมทดแทน 

มีหนา้ทีรับผิดชอบการดําเนนิการ การให้บริการด้านงานสินไหม (TPA) ให้
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติการประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนนุแก่
บุคคลอืน ในด้านให้บรกิารด้านงานสินไหม (TPA) 

5. ผู้จัดการส่วน ส่วนสินไหม
ทดแทน 

มีหนา้ทีเปนผู้ดําเนนิการ การให้บรกิารด้านงานสินไหม (TPA) 

 



 
 
 

 
การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 
เมือเทียบความเพียงพอของเงินกองทุนสําหรับความเสียงจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนกับ
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมดของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560  เปนดังนี 
 

 
เมือพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุนสําหรับความเสียงจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืน 

จะพบว่า บริษัทฯ มีเงินลงทุนรวมทุกประเภทหลักทรัพย์ทังหมด 290.17 ล้านบาท ซึงต้องดํารงเงินกองทุนหรับ

ความเสียงจากการลงทุน 1.41 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการประกอบธุรกิจอืนเพียงอย่างเดียว คือ 

การให้บริการบริหารงานสินไหมทดแทน ซึงไม่มีความเสียงด้านเงินกองทุน ดังนัน จะเห็นได้ว่าเงินกองทุน

สําหรับความเสียงจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนคิดเปนเพียงร้อยละ 1.01 ของเงินกองทนุทีสามารถ

นํามาใช้ได้ทังหมด ซึงถือว่าบริษัทฯ มีความเพียงพอของเงินกองทุนสําหรับความเสียงจากการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการ บาท 

เงินฝากประจํา/ สลากออมทรัพย์ 289,634,660.03 
หุ้นทุน 214,300.00 
หนว่ยลงทุน 316,338.74 
เงินลงทุนรวม 290,165,299.77 
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านตลาด 922,565.46 
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านเครดิต 483,781.17 
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านการกระจุกตัว 0.00 
เงินกองทุนสําหรับความเสียงจากการลงทุน 1,406,346.63 
เงินกองทุนสําหรับความเสียงจากการประกอบธุรกิจอืน 0.00 
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมด 139,401,534.81 
อัตราสว่นเงินกองทุนสําหรับความเสียงจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืน 
ตอ่เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมด 

1.01% 


