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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง
พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
ประวัติบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
ต้นปี 2522
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน) ได้รับการริเริ่มและดาเนินการจัดตั้งโดย นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต
1 พฤษภาคม 2522 จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด ทะเบียนเลขที่ 0105522008902 (บอจ. 923) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10
ล้านบาท ชาระเต็มมูลค่า โดยมีนายกอปร กฤตยากีรณ เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก
19 กันยายน 2522 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทการประกันสุขภาพ ใบอนุญาตเลขที่ 7/2522 จาก
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในสมัยนายอบ วสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เริ่ม
ดาเนินธุรกิจโดยมีสานักงานแห่งแรกอยู่ที่อาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง (หลังเดิม) ชั้น 2 เลขที่ 968 ถนนพระราม
4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
17 มีนาคม 2523
ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพหมู่ จากนายทะเบียนประกันวินาศภัยเป็นฉบับแรก
1 มกราคม 2524
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เข้ารับตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
1 มกราคม 2524
นางสาวปราณีต วีรกุล เข้ารับตาแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป
15 กันยายน 2532 ย้ายสานักงานมาอยู่ที่ อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 3 เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ
22 สิงหาคม 2533 ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพรายบุคคล จากนายทะเบียนประกันวินาศภัย
1 กรกฎาคม 2545 นางวรางค์ ไชยวรรณ เข้ารับตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
1 กรกฎาคม 2545 นายพุทธา วิริยบวร เข้ารับตาแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป
1 มกราคม 2546
เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการจัดการกรมธรรม์ ARTERY
1 กุมภาพันธ์ 2546 ย้ายสานักงานมาที่ อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 121/89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ
19 พฤศจิกายน 2546 ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง
31 มีนาคม 2547
เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 30 ล้านบาท ชาระเต็มมูลค่า
4 ตุลาคม 2547
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต เข้ารับตาแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป
27 ตุลาคม 2547
เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 50 ล้านบาท ชาระเต็มมูลค่า
26 พฤษภาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 100 ล้านบาท ชาระแล้ว 75 ล้านบาท
7 มิถุนายน 2549
ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางสาหรับผู้เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย
12 ธันวาคม 2549 ชาระทุนเพิ่มเป็น 85 ล้านบาท
27 กรกฎาคม 2550 ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
30 เมษายน 2552 ชาระทุนเพิ่มครบ 100 ล้านบาท
23 พฤศจิกายน 2552 ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยมะเร็ง
1 กันยายน 2553
ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารดีเด่นอันดับ 2 ประจาปี 2552 จาก คปภ.
28 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่
0107555000112
1 พฤษภาคม 2557 เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการจัดการกรมธรรม์ CREATOR
19 มิถุนายน 2557 ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
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21 ธันวาคม 2558
1 พฤษภาคม 2558
3 กรกฎาคม 2560

ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ครบ 36 ปีของการดาเนินกิจการของบริษัท
นางวรางค์ ไชยวรรณ ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
และนายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
9 เมษายน 2561
ได้รับการขี้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อให้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และการออก
กรมธรรม์ประกันภัยจากสานักงาน คปภ.
30 พฤษภาคม 2561 ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรคร้ายแรง
3 กันยายน 2561
ได้รับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินชั้นนาของประเทศ ซึ่ง
บริษัทเป็นบริษัทประกันสุขภาพบริษัทเดียวทีก่ ่อตั้งและดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมายาวนานที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ โดยพนักงานที่มีคุณภาพ ตั้งมั่นใน
นโยบายการบริหารจัดการที่ชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนาของประเทศ มีพันธกิจที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ลูกค้า เพื่อลดความ
เสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากการได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย บริษัทได้เตรียมแผนการ
ประกันภัยสุขภาพที่หลากหลายความคุ้มครอง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
บริษัทมีกลยุทธในการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
ทั้งหมด ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คนกลางประกันภัย สถานพยาบาล หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สังคมโดยส่วนรวม
เป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนา ทีม่ ีฐานะทางการเงินมั่นคง มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ มี
พนักงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ที่มีพันธกิจในการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มี
การกากับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้
หลักประกันความมั่นคงทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมีแบบประกันภัยสุขภาพหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการ
บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
พนักงาน รวมถึงมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนาของประเทศ มีพันธกิจที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ลูกค้า เพื่อลดความ
เสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากการได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย บริษัทได้เตรียมแผนการ
ประกันภัยสุขภาพที่หลากหลายความคุ้มครอง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
บริษัทมีกลยุทธในการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
ทั้งหมด ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คนกลางประกันภัย สถานพยาบาล หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สังคมโดยส่วนรวม
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนา ทีม่ ีฐานะทางการเงินมั่นคง มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ มี
พนักงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
พันธกิจ
ต่อบริษัท
ดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มีการกากับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ต่อลูกค้า
ให้หลักประกันความมั่นคงทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมีแบบประกันภัยสุขภาพหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมี
การบริการที่มีคุณภาพ
ต่อพนักงาน
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อสังคม
มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ประเภทของประกันภัยสุขภาพ
 ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
 ประกันภัยสุขภาพรายบุคคล
 ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง
ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพ
 ประกันภัยสุขภาพ
- ความคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
- ความคุ้มครองการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
- ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลทีไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
- ความคุ้มครองการรักษาด้านทันตกรรม
- ความคุ้มครองการคลอดบุตร
 ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
 ประกันภัยโรคมะเร็ง
 ประกันภัยโรคร้ายแรง
 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2561
การ
ประกันภัย
รถยนต์

-

-

-

-

2.15

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี

-

-

-

-

- 0.62% 99.38%

-

345.94

อื่นๆ

-

-

สุขภาพ

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

-

จานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย

ตัวเรือ

วิศวกรรม

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

รวม

ภาคสมัครใจ

ความเสียงภัย
ทรัพย์สิน

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง
สินค้า

รายการ

การประกันอัคคีภัย

หน่วย : ล้านบาท

- 348.09
-

100%

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
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. กรอบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท รวมถึ ง รายละเอี ย ดใน
การดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี  https://www.thaihealth.co.th/image/company/governance.pdf
กระบวนการควบคุมภายใน  https://www.thaihealth.co.th/image/company/internal-control.pdf

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

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
 รายชื่อกรรมการ
ลาดับที่ รายชื่อกรรมการ
1
นายวานิช ไชยวรรณ
2
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
3
นางวรางค์ ไชยวรรณ
4
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
5
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
6
นายเกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์พิพัฒน์
7
นายอบรม เชาวน์เลิศ
8
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต
 รายชื่อผู้บริหาร
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต

นางกรกนก วงศ์พานิช

นายมาโนช กิจสวัสดิ์
นายธีรพงษ์ อิศรภักดี
นางรุ่งนภา รอดชีวัน

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการรับประกัน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน
รักษาการผู้จัดการสายงาน สายงานสินไหมทดแทน
รักษาการผู้จัดการสายงาน สายงานการตลาดประกันรายบุคคลภูมิภาค
รักษาการผู้จัดการส่วน ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จัดการส่วน ส่วนการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการส่วน ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย
รักษาการผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุ่ม
ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ
ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม์
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นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์
นางสาวจันทนา ศรีนุ่ม
นายณัช ไชยวรรณ
นายวิชัย อารัณย์รักษ์
นางอรนุช เนียมสุวรรณ
นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท์

ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานบุคคลและธุรการ
ผู้จัดการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการสายงาน สายงานบัญชี
ผู้จัดการสายงาน ส่วนพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง
ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานการรับประกัน
ผู้จัดการส่วน ส่วนการเงิน

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายเกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์พิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายอบรม เชาวน์เลิศ
กรรมการ
3. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
กรรมการ
โดยให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน
และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีมีรับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภ้ย ข้อกาหนดของสานักงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว
5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกากับดูและการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดให้มีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการ
ดาเนินงานของบริษัท และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากจาเป็น
8. เข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นางวรางค์ ไชยวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
ประธานคณะกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต
กรรมการ
4. นางอรนุช เนียมสุวรรณ
กรรมการ
5. นางสาวจันทนา ศรีนุ่ม
กรรมการ
6. นางกรกนก วงศ์พานิช
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. มีอานาจให้ผู้บริหารของหน่วยงานชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สาหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามทีเ่ ห็นควร
2. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
5. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จ
6. ให้คาแนะนาและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. ดูแลและสนับสนุนให้มีการทบทวนนโยบาย กฎบัตร และกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า
นโยบาย กฎบัตร และกรอบการบริหารความเสี่ยงยังคงสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสภาพ
การดาเนินธุรกิจในภาพรวม
8. จัดให้มีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความ
เสี่ยง และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่
กาหนดตามความเหมาะสม พร้อมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการลงทุน
1. นางวรางค์ ไชยวรรณ
ประธานฯ
2. นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต
กรรมการ
3. นางกรกนก วงศ์พานิช
กรรมการ
4. นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท์
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
3. กากับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เกีย่ วกับการลงทุน และข้อกาหนดของกฎหมาย
4. กากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของ
บริษัท
5. กากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการดาเนินงาน
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ
8. ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัท
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ : เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 20) กล่าวคือให้การแต่งตั้งกรรมการกระทาโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มี จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดคน
หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดและผู้ที่ได้คะแนนเสียงรองตามลาดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีเลือกคราวละหลายคน ทั้งนี้ไม่เกินจานวนตาแหน่งที่เลือกตั้งได้ในคราวนั้น
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน สาหรับบุคคลสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
การสรรหาผู้บริหาร : เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 29) กล่าวคือให้การแต่งตั้ง ถอดถอนผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุก
ตาแหน่งอยู่ในอานาจของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติมอบอานาจนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ตัดสินใจ

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการอิสระ : เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 32) กล่าวคือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
กาหนดเป็นจ านวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ส่วนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : เป็นไปตามข้อตกลง และ/หรือ ตามระเบียบบริษัท และ/หรือ Pay scale แล้วแต่กรณี

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
https://www.thaihealth.co.th/image/company/erm.pdf
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3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management) ของ ในปี 2561 และ 2560 เป็นดังนี้
สินทรัพย์ลงทุน
2561 (บาท)
2560 (บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่า
35,813,045.10
30,091,162.59
เงินลงทุนรวม
359,759,827.59 290,165,298.77
รวมสินทรัพย์ลงทุน
395,572,872.69 320,256,461.36
หนีส้ นิ ตามสัญญาประกันภัย
2561 (บาท)
2560 (บาท)
สารองเบี้ยประกันภัย
192,994,232.64 142,960,249.72
สารองค่าสินไหมทดแทน
40,853,256.27 37,423,302.42
รวมหนี้สินตามสัญญาประกันภัย
233,857,488.91 180,383,552.14
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน พบว่า ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินตาม
สัญญาประกันภัยรวม 233.86 ล้านบาท และ 180.38 ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่มีสินทรัพย์ลงทุนรวม 395.57 ล้านบาท
และ 320.26 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็น 1.69 เท่า และ 1.78 เท่าของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย ตามลาดับ ซึ่ง
สามารถกล่าวได้ว่าในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสภาพคล่องในระดับสูง และสามารถสร้างความมั่นใจในศักยภาพการจ่าย
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยได้
ทัง้ นี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มรี ายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิน
359.76
359.76
297.34
297.34
51.01
50.34
233.86
214.55

ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน
290.17
290.17
262.14
262.14
40.80
40.08
180.38
168.83

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย
และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
รายละเอียดตาม URL นี้ :
https://www.thaihealth.co.th/image/company/microsoft-word-disclosure-of-non-life-insurance-company.pdf
ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

2561
2.58
1.83
-

2560
3.35
1.91
-
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liability) คือหนี้สินและภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยอันเกิดจาก
สัญญาประกันภัย สาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short-term Technical Reserves) จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน
เบี้ยประกันภัยและส่วนสินไหมทดแทน
โดยส่วนเบี้ยประกันภัยจะทาการคานวณ สารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve; UPR)
ด้วยวิธี 1/24 และสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve; URR) เปรียบเทียบกัน โดยจะถือค่าที่
ทั้งนี้สาว่าหรั
อมูลเชิงวปริ
มาณให้
มีรายละเอี
มากกว่
าเป็นบสข้ารองในส่
นของเบี
้ยประกั
นภัย ยด ดังนี้
ในส่วนของสินไหมทดแทนจะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนยังไม่สิ้นสุด (Case Reserve) 2) ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred But Not
Reported; IBNR) ซึ่งใช้ข้อมูลสินไหมทดแทนย้อนหลัง 2 ปี คานวณด้วยวิธี Chain Ladder และ 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment Expenses; ULAE)
สาหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นดังนี้
ประเภทหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุด
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสารองค่าสินไหมทดแทน
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

2561 (บาท)
2560 (บาท)
192,994,232.64 142,960,249.72
30,222,961.45
26,961,301.58
8,723,496.63
8,688,471.08
1,906,798.19
1,773,529.76
40,853,256.27 37,423,302.42
233,847,488.91 180,383,552.14

โดยเมื่อเทียบกับเงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นดังนี้
2561 (บาท)
รายการ
2560 (บาท)
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย-สารองเบี้ยประกันภัย
0.00
5,916,507.81
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย-สารองค่าสินไหมทดแทน
10,416,860.59
9,685,726.33
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด
162,368,150.32 139,401,534.81
อัตราส่วนเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อเงินกองทุนที่
6.42%
11.19%
สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด
จะเห็นได้ว่าเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยทั้งสองส่วน คิดเป็นเพียงร้อยละ 6.42 ของเงินกองทุน
ทั้งหมดที่บริษัทฯ สามารถนามาใช้ได้ ซึ่งถือว่าบริษัทฯ มีเงินกองทุนที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยได้
เป็นอย่างดี

รายการ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
192.99
40.85

167.57
46.98

142.96
37.42

125.79
43.04
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หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากั บความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้
อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
หลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รั บการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือ
ในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
พอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision
of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้อสังเกต
- ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคา
ประเมินของ อย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้
ที่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่
ถ้วนก่อนตัดสินใจ

6 การลงทุนของบริษัท
รายละเอียดตาม URL นี้ :
https://www.thaihealth.co.th/image/company/investment-and-other-business.pdf
ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และบั ต รเงิ น ฝากสถาบั น
การเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลก
เงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุ น (ไม่ ร วมเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นหุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
319.64

319.64

274.64

274.64

15.00

15.00

15.00

15.00

0.11
25.01

0.11
25.01

0.21
0.32

0.21
0.32

359.76

359.76

290.17

290.17
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- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตาม URL นี้ :
https://www.thaihealth.co.th/image/company/summary-operating-results.pdf
ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity)

2561
341.52
290.66
16.55
18.16

หน่วย : ล้านบาท
2560
267.46
265.12
11.57
11.33

2561
54.40%
41.98%
96.38%
834.60%
11.13%

2560
56.84%
39.24%
96.08%
700.48%
9.18%

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ประจาปี 2561 ดังนี้
ตารางที่ 1.1 เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมดและเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
ลาดับที่
รายการ
1
เงินกองทุนชั้นที่ 1
2
เงินกองทุนชั้นที่ 2
3
ส่วนหักออก
4
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด (total capital available) (TCA)
5
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย
6
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
7
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต

บาท
163,480,050.32
0.00
1,111,900.00
162,368,150.32
10,416,860.59
2,361,772.56
2,707,678.70
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ลาดับที่
8
9
10
11

รายการ
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
เงินกองทุนสาหรับการลงทุนส่วนเกิน /1
เงินกองทุนที่ต้องดารงทั้งหมด (total capital required) (TCR)
เงินกองทุนที่ต้องดารงขั้นต่าตามกฎหมาย

บาท
1,072,795.37
0.00
16,559,107.21
30,000,000.00

ตารางที่ 1.2 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ลาดับที่
รายการ
ร้อยละ (%)
1
ณ สิ้นไตรมาส/ปี ปัจจุบัน (current CAR ratio) (TCA/TCR)
541.23%
2
ณ สิ้นไตรมาสที่แล้ว (prior quarter CAR ratio)
496.59%
3
ณ สิ้น 2 ไตรมาสที่แล้ว (prior 2 quarter CAR ratio)
515.06%
4
ณ สิ้น 3 ไตรมาสที่แล้ว (prior 3 quarter CAR ratio)
483.33%
/1 เฉพาะบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากจากนายทะเบียน ให้สามารถลงทุนในตราสารทุนเกินกว่าร้อยละสามสิบของสินทรัพย์
ลงทุนได้ ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน) มีเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ต้องดารงทั้งหมด 16.59 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่า
เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงตามกฎหมายจานวน 30 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
ที่จานวน 162.37 ล้านบาท จะทาให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 541.23 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนในงวดเดียวกันของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยอยู่ที่ร้อยละ 469.30 (สืบค้น
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประมาณผลการดาเนินงานและเงินกองทุน
ปี พ.ศ.
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
กาไรขาดทุน (ล้านบาท)
อัตรากาไรต่อเบี้ยประกันภัยรับ (%)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
เงินกองทุนตามบัญชี (ล้านบาท)
เงินกองทุนที่ต้องดารงขั้นต่า (ล้านบาท)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)

2560
272.83
13.33
4.89
100.00
139.40
30.00
464.67

2561
345.96
18.18
5.25
100.00
162.37
30.00
541.23

2562
585.00
54.98
9.40
100.00
218.49
30.00
728.30

2563
620.00
60.94
6.02
100.00
279.42
30.00
931.40

2564
655.00
65.71
10.03
100.00
345.13
30.00
1,150.43

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าที่กาหนดขั้นต่าตามกฎหมายที่
140% ซึ่งเพียงพอในการประกอบธุรกิจในอีก 3 ปี ข้างหน้าอย่างแน่นอน
ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
428.36

2560
349.44

214.55
50.33
163.48
541.23
162.37
30.00

168.83
40.07
140.54
464.67
139.40
30.00
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- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน
รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนด
มาตรการที่จาเป็นในการกากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
ข้อมูลงบการเงิน ดูได้จากเว็บไซต์ https://www.thaihealth.co.th/files/finance-2018-A-2.pdf

