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แบบรายการเปดเผยขอมูล (แนบทายคําสั่งนายทะเบียนท่ี 48/2561) 
เรื่อง ใหเปดเผยขอมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

 

สวนท่ี 1 การรับรองความถูกตองของขอมูลท่ีเปดเผย 

บริษัทไดสอบทานขอมลูทีเ่ปดเผย ดวยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง  
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ และขอรับรอง                          
ความถูกตองของขอมลูที่ไดเปดเผยทุกรายการของบริษัท 

 
 

                                                                   

 
 

                                                              
 

  

แบบ ปผว. 1 รายป 
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สวนท่ี 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล 

 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการ

ประกอบธุรกิจตามท่ีกําหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ

ผลิตภัณฑและบริการท่ีสาํคัญ ชองทางการติดตอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใชในการเรียกรอง 

พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท                

ประวัติบริษัท ไทยประกนัสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 
ตนป 2522 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ไดรับการริเริ่มและดําเนินการจัดตั้งโดย นายวานิช ไชยวรรณ 

ประธานกรรมการบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต 
1 พฤษภาคม 2522 จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105522008902 (บอจ. 923) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 

ลานบาท ชําระเต็มมูลคา โดยมีนายกอปร กฤตยากีรณ เปนกรรมการผูจัดการคนแรก 
19 กันยายน 2522 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทการประกันสุขภาพ ใบอนุญาตเลขที่ 7/2522 จาก

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในสมัยนายอบ วสุรัตน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเริ่ม
ดําเนินธุรกิจโดยมีสํานักงานแหงแรกอยูที่อาคารมูลนิธิอ้ือจือเหลียง (หลังเดิม) ช้ัน 2 เลขที่ 968 ถนนพระราม 
4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

17 มีนาคม 2523 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพหมู จากนายทะเบียนประกันวินาศภัยเปนฉบับแรก 
1 มกราคม 2524 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล เขารับตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 
1 มกราคม 2524 นางสาวปราณีต วีรกุล เขารับตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 
15 กันยายน 2532 ยายสํานักงานมาอยูที่ อาคารไทยประกันชีวิต 1 ช้ัน 3 เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 
22 สิงหาคม 2533 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพรายบุคคล จากนายทะเบียนประกันวินาศภัย 
1 กรกฎาคม 2545 นางวรางค ไชยวรรณ เขารับตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 
1 กรกฎาคม 2545 นายพุทธา วิริยบวร เขารับตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 
1 มกราคม 2546 เริ่มใชระบบปฏิบัติการจัดการกรมธรรม ARTERY 
1 กุมภาพันธ 2546 ยายสํานักงานมาที่ อาคารอารเอส ทาวเวอร ชั้น 31 เลขที่ 121/89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพฯ 
19 พฤศจิกายน 2546 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง 
31 มีนาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 30 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา 
4 ตุลาคม 2547 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต เขารับตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 
27 ตุลาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 50 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา 
26 พฤษภาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 100 ลานบาท ชําระแลว 75 ลานบาท 
7 มิถุนายน 2549 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทางสําหรับผูเดินทางเขามาใน

ประเทศไทย 
12 ธันวาคม 2549 ชําระทุนเพิ่มเปน 85 ลานบาท 
27 กรกฎาคม 2550 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
30 เมษายน 2552 ชําระทุนเพิ่มครบ 100 ลานบาท 
23 พฤศจิกายน 2552 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยมะเร็ง 
1 กันยายน 2553 ไดรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารดีเดนอันดับ 2 ประจําป 2552 จาก คปภ. 
28 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่ 

0107555000112 
1 พฤษภาคม 2557 เริ่มใชระบบปฏิบัติการจัดการกรมธรรม CREATOR 
19 มิถุนายน 2557 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 
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21 ธันวาคม 2558 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 
1 พฤษภาคม 2558 ครบ 36 ปของการดําเนินกิจการของบริษัท 
3 กรกฎาคม 2560 นางวรางค ไชยวรรณ ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร 
 และนายสุวัฒน ฤกษสุจริต ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 
9 เมษายน 2561 ไดรับการขี้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อใหวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในเรื่องการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกส (Online) และการออก
กรมธรรมประกันภัยจากสํานักงาน คปภ. 

30 พฤษภาคม 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรง 
3 กันยายน 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรงและอุบัติเหตุ 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด )มหาชน(  เปนบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต กลุมธุรกิจประกันและการเงินช้ันนําของประเทศ ซ่ึง
บริษัทเปนบริษัทประกันสุขภาพบริษัทเดียวที่กอตั้งและดําเนินงานอยางตอเน่ืองมายาวนานที่สุดในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2522 
ดวยฐานะการเงินที่ม่ันคง ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง มีกระบวนการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานที่มีคุณภาพ ตั้งม่ันใน
นโยบายการบริหารจัดการที่ชื่อสัตย โปรงใส และเปนธรรม 
 

บริษัทมีวิสัยทัศนในการเปนบริษัทประกันสุขภาพช้ันนําของประเทศ มีพันธกิจที่จะใหหลักประกันความม่ันคงแกลูกคา เพื่อลดความ
เส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น จากคาใชจายในการรักษาพยาบาล จากการไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย บริษัทไดเตรียมแผนการ
ประกันภัยสุขภาพที่หลากหลายความคุมครอง ดวยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่ลูกคาสามารถเลือกซ้ือไดตามงบประมาณที่ตั้งไว 
 

บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) 
ทั้งหมด ทั้งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา คนกลางประกันภัย สถานพยาบาล หนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่เก่ียวของ และ
สังคมโดยสวนรวม 
 
เปนบริษัทประกันสุขภาพช้ันนํา ที่มีฐานะทางการเงินม่ันคง มีลูกคาเปนศูนยกลาง มีกระบวนการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มี
พนักงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความซ่ือสัตย โปรงใส และเปนธรรม ที่มีพันธกิจในการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืน มี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเส่ียงองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวใหแกผูถือหุน และให
หลักประกันความม่ันคงทางการเงินแกลูกคา โดยมีแบบประกันภัยสุขภาพหลากหลายที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และมีการ
บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาความสามารถเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ
พนักงาน รวมถึงมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทมีวิสัยทัศนในการเปนบริษัทประกันสุขภาพช้ันนําของประเทศ มีพันธกิจที่จะใหหลักประกันความม่ันคงแกลูกคา เพื่อลดความ
เส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น จากคาใชจายในการรักษาพยาบาล จากการไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย บริษัทไดเตรียมแผนการ
ประกันภัยสุขภาพที่หลากหลายความคุมครอง ดวยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่ลูกคาสามารถเลือกซ้ือไดตามงบประมาณที่ตั้งไว 
 
บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) 
ทั้งหมด ทั้งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา คนกลางประกันภัย สถานพยาบาล หนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่เก่ียวของ และ
สังคมโดยสวนรวม 
 
วิสัยทัศน 
เปนบริษัทประกันสุขภาพช้ันนํา ที่มีฐานะทางการเงินม่ันคง มีลูกคาเปนศูนยกลาง มีกระบวนการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มี
พนักงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความซ่ือสัตย โปรงใส และเปนธรรม 
 
พันธกิจ 
ตอบริษัท 
ดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืน มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเส่ียงองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และสราง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวใหแกผูถือหุน 
ตอลูกคา 
ใหหลักประกันความม่ันคงทางการเงินแกลูกคา โดยมีแบบประกันภัยสุขภาพหลากหลายที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และมี
การบริการที่มีคุณภาพ 
ตอพนักงาน 
สงเสริมการพัฒนาความสามารถเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ตอสังคม 
มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 



5 
 
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการท่ีสําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบ้ียประกันภัย 

   แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 
 

ประเภทของประกันภัยสุขภาพ 
 ประกันภัยสุขภาพกลุม 
 ประกันภัยสุขภาพรายบุคคล 
 ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง 

ความคุมครองประกันภัยสุขภาพ 
 ประกันภัยสุขภาพ 

- ความคุมครองการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) 
- ความคุมครองการรักษาที่มีคาใชจายสูง (Major Medical) 
- ความคุมครองการรักษาพยาบาลทีไมไดอยูรักษาในโรงพยาบาล (ผูปวยนอก) 
- ความคุมครองการรักษาดานทันตกรรม 
- ความคุมครองการคลอดบุตร 

 ประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 ประกันภัยโรคมะเร็ง 
 ประกันภัยโรครายแรง 
 ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 2560 
                     หนวย : ลานบาท 

รายการ 

กา
รป

ระ
กัน

อัค
คีภ

ัย 

การประกันภัย
ทางทะเล             
และขนสง 

การ
ประกันภัย
รถยนต 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ตัว
เร

ือ 

สิน
คา

 

ภา
คบ

ังค
ับ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เสี
ยง

ภัย
ทร

ัพย
สิน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ตอ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ัติเ

หต
ุสว

น
บุค

คล
 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จํานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1.71 

 
 

274.21 

 
 

- 

 
 

275.92 
สัดสวนของเบี้ย
ประกันภัย 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
0.62% 

 
 
99.38% 

 
 

- 

 
 

100% 
หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจําป 

 

1.5 ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

 1.5.1  ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนตามสญัญาประกันภัย                  
    1.5.2  วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน 

https://www.thaihealth.co.th/2012/files/Process.pdf 
https://www.thaihealth.co.th/2012/files/Requied_Document.pdf 
https://www.thaihealth.co.th/2012/files/Contact.pdf 
https://www.thaihealth.co.th/2012/files/Timeline.pdf 
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2.  กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   

การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว 
 

2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
 

กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  https://www.thaihealth.co.th/image/company/governance.pdf 
กระบวนการควบคุมภายใน    https://www.thaihealth.co.th/image/company/internal-control.pdf 

 
2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท  
 

https://www.thaihealth.co.th/image/company/company-structures-20180801.pdf 

 
2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท 
 

 รายช่ือกรรมการ 
ลําดับที่ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
1 นายวานิช  ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2 นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
3 นางวรางค  ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 
4 นายสวัสดิ์  นฤวรวงศ กรรมการ 
5 นายดุลยวิทย  อินทปนตี กรรมการ 
6 นายเกรียงศักดิ์  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ 
7 นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการอิสระ 
8 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการผูจัดการ 

 

 รายช่ือผูบริหาร 
นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 
นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการผูจัดการ 
 รักษาการผูจัดการฝายการตลาด 
 รักษาการผูจัดการฝายการรับประกัน 
 รักษาการผูจัดการฝายสินไหมทดแทน 
 รักษาการผูจัดการสายงาน สายงานสินไหมทดแทน 
 รักษาการผูจัดการสายงาน สายงานการตลาดประกันรายบุคคลภูมิภาค 
 รักษาการผูจัดการสวน สวนคณิตศาสตรประกันภัย 
นางกรกนก วงศพานิช  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 รักษาการผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
 ผูจัดการสวน สวนการบริหารความเส่ียง 
 ผูจัดการสวน สวนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 รักษาการผูจัดการสวนสารสนเทศ 
นายมาโนช กิจสวัสดิ์ ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุม 
นายธีรพงษ อิศรภักดี ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ 
นางรุงนภา รอดชีวัน ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม 
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นางสาวรฐา โตรัตนคุนต ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานบุคคลและธุรการ 
 ผูจัดการสวน สวนตรวจสอบภายใน 
นางสาวจันทนา ศรีนุม ผูจัดการสายงาน สายงานบัญชี 
นายณัช ไชยวรรณ ผูจัดการสายงาน สวนพัฒนาธุรกิจ 
นายวิชัย อารัณยรักษ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง 
นางอรนุช เนียมสุวรรณ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการรับประกัน 
นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท ผูจัดการสวน สวนการเงิน 

 

2.4 คณะกรรมการชุดยอย  
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถามี) 
2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ถามี) 

          2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ถามี) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุไพบูลยพิพัฒน ประธานคณะกรรมการฯ 
2. นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการ 
3. นายดุลยวิทย  อินทปนตี กรรมการ 

โดยใหมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เช่ือถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน 

และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีมีรับรองโดยทั่วไป 
2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความ

เส่ียงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภย ขอกําหนดของสํานักงาน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ
กับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาว  

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูและการปฏิบัติงานใหเปนไปอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมตอคณะกรรมการบริษัท 
7. จัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน และการ

ดําเนินงานของบริษัท และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมไดหากจําเปน 
8. เขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
9. ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. นางวรางค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. นายดุลยวิทย อินทปนตี ประธานคณะกรรมการ 
3. นายสุวัฒน  ฤกษสุจริต กรรมการ 
4. นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการ 
5. นางสาวจันทนา  ศรีนุม กรรมการ 
6. นางกรกนก วงศพานิช กรรมการและเลขานุการ  

โดยใหมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. มีอํานาจใหผูบริหารของหนวยงานชี้แจงขอมูลเปนลายลักษณอักษร หรือรวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพื่อช้ีแจงหรือใหขอมูลดวยวาจา สําหรับความเส่ียงและการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่เห็นควร  
2. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงที่สําคัญเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียง รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
4. รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจัดการความเส่ียง แผนปฏิบัติการ

เพื่อจัดการความเส่ียงที่เหลืออยู เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม 
5. ดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ  
6. ใหคําแนะนําและการสนับสนุนแกคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเส่ียง  รวมถึงสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงภายในองคกรอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
7. ดูแลและสนับสนุนใหมีการทบทวนนโยบาย กฎบัตร และกรอบการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกป เพื่อใหแนใจวา

นโยบาย กฎบัตร และกรอบการบริหารความเส่ียงยังคงสอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท และสภาพ
การดําเนินธุรกิจในภาพรวม 

8. จัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเส่ียง รวมถึงความคืบหนาในการบริหารความ
เส่ียง และส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง และกลยุทธที่
กําหนดตามความเหมาะสม พรอมทั้ง รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

9. ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับการบริหารความเส่ียง 
 
คณะกรรมการลงทุน 

1. นางวรางค ไชยวรรณ  ประธานฯ 
2. นายสุวัฒน  ฤกษสุจริต  กรรมการ 
3. นางกรกนก วงศพานิช  กรรมการ  
4. นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท  กรรมการและเลขานุการ 

โดยใหมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. จัดทํานโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคลองกับนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงรวม 
3. กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับการลงทุน และขอกําหนดของกฎหมาย 
4. กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเก่ียวกับธุรกรรมการลงทุนของ

บริษัท 
5. กํากับดูแลระบบงาน บุคลากร และขอมูลที่ใชประกอบการลงทุนของบริษัทใหมีความเพียงพอตอการดําเนินงาน 
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
7. รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสมํ่าเสมอ 
8. ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับการลงทุนของบริษัท 
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2.5 การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร 
 
การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ :  เปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ (ขอ 20) กลาวคือใหการแตงตั้งกรรมการกระทําโดยที่
ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน 

ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงที่มี จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดคน
หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและผูที่ไดคะแนนเสียงรองตามลําดับลงมา
เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ในกรณีเลือกคราวละหลายคน ทั้งน้ีไมเกินจํานวนตําแหนงที่เลือกตั้งไดในคราวน้ัน 

4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน สําหรับบุคคลสุดทาย ใหประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงช้ีขาด 
การสรรหาผูบริหาร : เปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ (ขอ 29) กลาวคือใหการแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหารและพนักงานของบริษัททุก
ตําแหนงอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดมีมติมอบอํานาจน้ีใหแกประธานกรรมการบริหารเปนผูตัดสินใจ 
 

      

2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration policy)   

นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการอิสระ :  เปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ (ขอ 32) กลาวคือที่ประชุมผูถือหุนอาจ
กําหนดเปนจํานวนที่แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได หรือมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่วางไว สวนเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการ
ตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบบริษัท 

นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร :  เปนไปตามขอตกลง และ/หรือ ตามระเบียบบริษัท และ/หรือ Pay scale แลวแตกรณี 

 

3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย   
    และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM)  
      3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) 
  
https://www.thaihealth.co.th/image/company/erm.pdf 
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 3.2 การบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 

การบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน (Asset Liability Management) ของ ในป 2560 เปนดังน้ี 
สินทรัพยลงทุน บาท 

เงินสดและรายการเทียบเทา 30,091,162.59  
เงินลงทุนรวม 290,165,298.77  
รวมสินทรัพยลงทุน 320,256,461.36  

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย บาท 
สํารองเบี้ยประกันภัย 142,960,249.72  
สํารองคาสินไหมทดแทน 37,423,302.42 
รวมหนี้สินตามสัญญาประกันภัย 180,383,552.14  

เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน พบวา ในป 2560 บริษัทฯ มีหน้ีสินตามสัญญาประกันภัย

รวม 180.38 ลานบาท ในขณะที่มีสินทรัพยลงทุนรวม 320.26 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน 1.78 เทาของหน้ีสินตามสัญญาประกันภัย   

ซ่ึงสามารถกลาวไดวาในป 2560 บริษัทฯ มีสภาพคลองในระดับสูง และสามารถสรางความม่ันใจในศักยภาพการจายหน้ีสิน

ตามสัญญาประกันภัยได 

ทั้งน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2560 ป 2559 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพยลงทุน (Total Investment Assets) 290.17 290.17 265.12 265.12 
สินทรัพยสภาพคลอง(Total Liquid Assets) 262.14 262.14 258.97 258.97 
หน้ีสินรวม 40.80 40.08 35.05 34.35 
หน้ีสินตามสัญญาประกันภัย 180.38 168.83 179.59 168.63 

 
หมายเหตุ    
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย 
และเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

 

รายละเอียดตาม URL น้ี :  
https://www.thaihealth.co.th/image/company/microsoft-word-disclosure-of-non-life-insurance-company.pdf 

ทั้งน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

รายการ จํานวน 
สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ  3.35 
เงินคางรับจากการประกันภัยตอ 1.91 
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ - 
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5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย    
   
 
 
 

 
 
ทั้งน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liability) คือหน้ีสินและภาระผูกพันที่บริษัทมีตอผูเอาประกันภัยอันเกิดจาก

สัญญาประกันภัย สําหรับสัญญาประกันภัยระยะส้ัน (Short-term Technical Reserves) จะประกอบดวย 2 สวนคือ สวน

เบี้ยประกันภัยและสวนสินไหมทดแทน 

โดยสวนเบี้ยประกันภัยจะทําการคํานวณ สํารองเบี้ยประกันที่ยังไมถือเปนรายได (Unearned Premium Reserve; UPR) 

ดวยวิธี 1/24 และสํารองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve; URR) เปรียบเทียบกัน โดยจะถือคาที่

มากกวาวาเปนสํารองในสวนของเบี้ยประกันภัย 

ในสวนของสินไหมทดแทนจะประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) คาสินไหมทดแทนที่ไดรับรายงานแลวและการจายคาสินไหม

ทดแทนยังไม ส้ินสุด (Case Reserve) 2) คาสินไหมทดแทนที่เ กิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน (Incurred But Not 

Reported; IBNR) ซ่ึงใชขอมูลสินไหมทดแทนยอนหลัง 2 ป คํานวณดวยวิธี Chain Ladder และ 3) คาใชจายในการจัดการ

คาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได (Unallocated Loss Adjustment Expenses; ULAE) 

สําหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปนดังน้ี 

ประเภทหนี้สินจากสัญญาประกันภัย บาท 

สํารองเบี้ยประกันที่ยังไมถือเปนรายได 142,960,249.72 
คาสินไหมทดแทนที่ไดรับรายงานแลวและการจายคาสินไหมทดแทนยังไมส้ินสุด 26,961,301.58 
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน 8,688,471.08 
คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได 1,773,529.76 
รวมสํารองคาสินไหมทดแทน 37,423,302.42 
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 180,383,552.14 

 

โดยเม่ือเทียบกับเงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมดของบริษัท เปนดังน้ี 

รายการ บาท 

เงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานการประกันภัย-สํารองเบี้ยประกันภัย 5,916,507.81 
เงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานการประกันภัย-สํารองคาสินไหมทดแทน 9,685,726.33 
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมด 139,401,534.81 
อัตราสวนเงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานการประกันภัยตอเงินกองทุนที่สามารถนํามาใชได
ทั้งหมด 

11.19% 

จะเห็นไดวาเงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานการประกันภัยทั้งสองสวน คิดเปนเพียงรอยละ 11.19 ของเงินกองทุนทั้งหมด

ที่บริษัทฯ สามารถนํามาใชได ซ่ึงถือวาบริษัทฯ มีเงินกองทุนที่เพียงพอในการรองรับความเส่ียงดานการประกันภัยไดเปน

อยางดี 

                                                                   หนวย : ลานบาท    
 

รายการ 
ป 2560 ป 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย     
- สํารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (Premium liabilities) 142.96 125.79 141.05 124.32 
- สํารองคาสินไหมทดแทน (Claim liabilities)  37.42 43.04 38.53 44.31 
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6 การลงทุนของบริษัท  

  

หมายเหตุ  

- ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักลงทุนผู

วิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่เปนที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีใน

ประเทศไทย ซ่ึงมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีอนุญาตแลว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความ

ม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยได

อยางครบถวนแกผูเอาประกันภัยซ่ึงจะตองประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม

หลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือ

ในกรณีที่บริษัทมีขอมูลไมเพียงพออาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ

พอรตการรับประกันภัยของบริษัทน้ัน นอกจากน้ี มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถึงคาเผ่ือความผันผวน (Provision 

of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงใหเปนไปตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนด  

ขอสังเกต   

- ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวางราคาบัญชีและราคา

ประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเน่ืองมากจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกันในการประเมินตามที่กลาวไวขางตน ทั้งน้ีผู

ที่จะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหถี่

ถวนกอนตัดสินใจ 

 

รายละเอียดตาม URL น้ี :  
https://www.thaihealth.co.th/image/company/investment-and-other-business.pdf 
ทั้งน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

 
ประเภท 

สินทรัพยลงทุน 

มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ป 2560 ป 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เ งินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน 

 
274.64 

 
274.64 

 
259.63 

 
259.63 

ตราสารหน้ี (พันธบัตร,หุนกู, ตั๋วสัญญาใชเงิน,ตั๋วแลก
เงิน, หุนกูแปลงสภาพ และ  สลากออมทรัพย) 

 
15.00 

 
15.00 

 
- 

 
- 

ตราสารทุน (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม) 

 
0.21 

 
0.21 

 
0.24 

 
0.24 

หนวยลงทุน 0.32 0.32 5.25 5.25 
เงินใหกูยืม,เงินใหเชาซ้ือรถ และใหเชาทรัพยสินแบบ
ลิสซ่ิง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุนหุนกู หนวยลงทุน - - - - 
ตราสารอนุพันธุ - - - - 
เงินลงทุนอ่ืน - - - - 
รวมสินทรัพยลงทุน 290.17 290.17 265.12 265.12 
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-  
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน ประจําป 2560 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1.1 เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมดและเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 
ลําดับที่ รายการ บาท 

1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 140,513,434.81  
2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 0.00  
3 สวนหักออก 1,111,900.00  
4 เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมด (total capital available) (TCA) 139,401,534.81  
5 เงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานการประกันภัย 15,602,234.14  
6 เงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานตลาด 922,565.46  
7 เงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานเครดิต 548,568.23  

รายละเอียดตาม URL น้ี :  
https://www.thaihealth.co.th/image/company/summary-operating-results.pdf 
ทั้งน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี  

       หนวย : ลานบาท 
รายการ  2560 2559 

เบี้ยประกันภัยรับรวม 267.46 263.37 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (สุทธิ) 265.12 246.33 
รายไดจากการลงทุน และรายไดอื่น   11.57 11.33 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  11.33 6.61 

 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (รอยละ)  
อัตราสวน 2560 2559 

อัตราสวนคาสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 56.84% 61.47% 
อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 39.24% 37.68% 
อัตราสวนรวม ( Combined Ratio) 96.08% 99.15% 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio) 700.48% 672.06% 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน ( Return on equity) 9.18% 5.01% 
 

หมายเหตุ   

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความม่ันคง

ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยาง

ครบถวนแกผูเอาประกันภัย 
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บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) มีเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ตองดํารงทั้งหมด 18.46 ลานบาท ซ่ึงต่ํากวา
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงตามกฎหมายจํานวน 30 ลานบาท และเม่ือเทียบกับเงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมดของบริษัทฯ 
ที่จํานวน 139.40 ลานบาท จะทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนอยูที่รอยละ 464.67 ในขณะที่คาเฉล่ีย
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนในงวดเดียวกันของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยอยูที่รอยละ 451.09 จะเห็นได
วาบริษัทฯ มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกวาคาเฉล่ีย 
 
ประมาณผลการดําเนินงานและเงินกองทุน 

ป พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
เบี้ยประกันภัยรับ (ลานบาท) 272.11  275.92  310.00  350.00  400.00  
กําไรขาดทุน (ลานบาท) 6.61  13.33  15.87  19.20  24.08  
อัตรากําไรตอเบี้ยประกันภัยรับ (%) 2.43           4.83 5.12  5.49  6.02  
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  
เงินกองทุนตามบัญชี (ลานบาท) 131.99 139.40 161.11 180.31 204.39 
เงินกองทุนที่ตองดํารงขั้นต่ํา (ลานบาท) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (%) 439.97 464.67 537.03 601.03 681.30 

จากขอมูลขางตน บริษัทฯ มีความม่ันใจวา บริษัทฯ จะมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกวาที่กําหนดขั้นต่ําตามกฎหมายที่ 
140% ซ่ึงเพียงพอในการประกอบธุรกิจในอีก 3 ป ขางหนาอยางแนนอน 
 
ทั้งน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  ใหมีรายละเอียด  ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2560 2559 
สินทรัพยรวม 349.44 329.65 
หน้ีสินรวม     

- หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  168.83 168.63 
   - หน้ีสินอ่ืน  40.07 34.36 
สวนของเจาของ  140.54 126.66 
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน  (รอยละ) 464.67 418.50 
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดทั้งหมด  139.40 125.55 
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย  30.00 30.00 

ลําดับที่ รายการ บาท 
8 เงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานการกระจุกตัว 1,381,843.06  
9 เงินกองทุนสําหรับการลงทุนสวนเกิน /1 0.00  
10 เงินกองทุนทีต่องดํารงทั้งหมด (total capital required) (TCR) 18,455,210.89  
11 เงินกองทุนทีต่องดํารงข้ันต่ําตามกฎหมาย 30,000,000.00 

      
ตารางที่ 1.2 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน   
ลําดับที่ รายการ รอยละ (%) 

1 ณ ส้ินไตรมาส/ป ปจจุบัน (current CAR ratio) (TCA/TCR) 464.67% 
2 ณ ส้ินไตรมาสที่แลว  (prior quarter CAR ratio) 491.79% 
3 ณ ส้ิน 2 ไตรมาสที่แลว (prior 2 quarter CAR ratio) 478.67% 
4 ณ ส้ิน 3 ไตรมาสที่แลว (prior 3 quarter CAR ratio) 440.76% 

/1 เฉพาะบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากจากนายทะเบียน ใหสามารถลงทุนในตราสารทุนเกินกวารอยละสามสิบของสินทรัพย
ลงทุนได ตามประกาศ คปภ. วาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย 

 



15 
 

   
หมายเหตุ   
- ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน 

รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กําหนดใหนายทะเบียนอาจกําหนด

มาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลบริษัทที่มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากวารอยละหน่ึงรอยส่ีสิบได 

- เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย

การประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  

- รายการขางตนคํานวณโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย

การประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินท่ีลวงมาท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ขอมูลงบการเงิน ดูไดจากเว็บไซต https://www.thaihealth.co.th/2012/thh_financial.php  

 

 


