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สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล 
 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค และกลยุทธในการดำเนินธรุกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กำหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑและบริการที่สำคัญ ชองทางการติดตอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใ่ชในการเรียกรอง 
พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    
1.1 ประวัติบริษัท                

ประวัติบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
ตนป 2522 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกดั (มหาชน) ไดรับการริเริ่มและดำเนนิการจัดตั้งโดย นายวานิช ไชยวรรณ 

ประธานกรรมการบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต 
1 พฤษภาคม 2522 จดทะเบียนเปนบริษัทจำกดั ทะเบยีนเลขท่ี 0105522008902 (บอจ. 923) ดวยทุนจดทะเบียนเริม่แรก 10 

ลานบาท ชำระเต็มมลูคา โดยมีนายกอปร กฤตยากีรณ เปนกรรมการผูจดัการคนแรก 
19 กันยายน 2522 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทการประกันสุขภาพ ใบอนุญาตเลขท่ี 7/2522 จาก

กรมการประกันภยั กระทรวงพาณิชย ในสมัยนายอบ วสุรตัน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเริ่ม
ดำเนินธุรกิจโดยมีสำนักงานแหงแรกอยูที่อาคารมลูนิธิอื้อจือเหลียง (หลังเดิม) ชั้น 2 เลขท่ี 968 ถนนพระราม 
4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

17 มีนาคม 2523 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพหมู จากนายทะเบยีนประกันวินาศภยัเปนฉบับแรก 
1 มกราคม 2524 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล เขารับตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 
1 มกราคม 2524 นางสาวปราณีต วีรกลุ เขารับตำแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 
15 กันยายน 2532 ยายสำนักงานมาอยูที่ อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 3 เลขท่ี 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 

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

แดง กรุงเทพฯ 
19 พฤศจิกายน 2546 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง 
31 มีนาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบยีน เปน 30 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา 
4 ตุลาคม 2547 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ เขารับตำแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 
27 ตุลาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบยีน เปน 50 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา 
26 พฤษภาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบยีน 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 ไดรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภยัที่มีการพัฒนาการบริหารดีเดนอนัดับ 2 ประจำป 2552 จาก คปภ. 
28 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเปนนติิบุคคลตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขท่ี 

0107555000112 
1 พฤษภาคม 2557 เริ่มใชระบบปฏิบัติการจัดการกรมธรรม CREATOR 
19 มิถุนายน 2557 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัตเิหตสุวนบุคคล 
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21 ธันวาคม 2558 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัตเิหตุกลุม 
1 พฤษภาคม 2558 ครบ 36 ปของการดำเนินกิจการของบริษัท 
3 กรกฎาคม 2560 นางวรางค ไชยวรรณ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร 
 และนายสุวัฒน ฤกษสุจรติ ดำรงตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 
9 เมษายน 2561 ไดรับการขี้นทะเบยีนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อใหวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในเรื่องการเสนอขายกรมธรรมประกันภยัผานทางอิเลก็ทรอนิกส (Online) และการออก
กรมธรรมประกันภัยจากสำนักงาน คปภ. 

30 พฤษภาคม 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรง 
3 กันยายน 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรงและอุบัติเหต ุ
1 พฤษภาคม 2562 ครบ 40 ปของการดำเนินกิจการของบริษัท 
1 มกราคม 2563 เริ่มใชโลโกใหม 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกดั )มหาชน(  เปนบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต กลุมธรุกิจประกันและการเงินช้ันนำของประเทศ ซึ่ง
บริษัทเปนบริษัทประกันสุขภาพบริษัทเดียวทีก่อตั้งและดำเนินงานอยางตอเนื่องมายาวนานที่สดุในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2522 
ดวยฐานะการเงินที่มั่นคง ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง มีกระบวนการการทำงานที่มปีระสิทธิภาพ โดยพนกังานที่มีคุณภาพ ตั้งมั่นใน
นโยบายการบริหารจัดการที่ชื่อสัตย โปรงใส และเปนธรรม 
 
บริษัทมวีิสัยทัศนในการเปนบริษัทประกันสุขภาพชัน้นำของประเทศ มีพันธกิจที่จะใหหลักประกันความมั่นคงแกลูกคา เพื่อลดความ
เสี่ยงทางการเงินที่อาจเกดิขึ้น จากคาใชจายในการรักษาพยาบาล จากการไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย บริษัทไดเตรยีมแผนการ
ประกันภัยสุขภาพท่ีหลากหลายความคุมครอง ดวยเบี้ยประกันภัยทีเ่หมาะสม ท่ีลูกคาสามารถเลือกซือ้ไดตามงบประมาณทีต่ั้งไว 
 
บริษัทมีกลยุทธในการดำเนินธรุกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง ยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) 
ทั้งหมด ทั้งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา คนกลางประกันภัย สถานพยาบาล หนวยงานกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
สังคมโดยสวนรวม 
 
เปนบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำ ทีม่ีฐานะทางการเงินมั่นคง มลีูกคาเปนศูนยกลาง มีกระบวนการการทำงานที่มปีระสิทธิภาพ มี
พนักงานที่มีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความซื่อสัตย โปรงใส และเปนธรรม ที่มีพันธกิจในการดำเนินธรุกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง ยั่งยืน มี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางผลตอบแทนทีด่ีในระยะยาวใหแกผูถือหุน และให
หลักประกันความมั่นคงทางการเงินแกลูกคา โดยมีแบบประกันภัยสขุภาพหลากหลายที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และมีการ
บริการที่มีคณุภาพ ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ
พนักงาน รวมถึงมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 



4 
 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทมวีิสัยทัศนในการเปนบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำของประเทศ มีพันธกิจที่จะใหหลักประกันความมั่นคงแกลูกคา เพื่อลดความ
เสี่ยงทางการเงินที่อาจเกดิขึ้น จากคาใชจายในการรักษาพยาบาล จากการไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย บริษัทไดเตรยีมแผนการ
ประกันภัยสุขภาพท่ีหลากหลายความคุมครอง ดวยเบี้ยประกันภัยทีเ่หมาะสม ท่ีลูกคาสามารถเลือกซือ้ไดตามงบประมาณทีต่ั้งไว 
 
บริษัทมีกลยุทธในการดำเนินธรุกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง ยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) 
ทั้งหมด ทั้งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา คนกลางประกันภัย สถานพยาบาล หนวยงานกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
สังคมโดยสวนรวม 
 
วิสัยทัศน 
เปนบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำ ทีม่ีฐานะทางการเงินมั่นคง มลีูกคาเปนศนูยกลาง มีกระบวนการการทำงานที่มปีระสิทธิภาพ มี
พนักงานที่มีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความซื่อสัตย โปรงใส และเปนธรรม 
 
พันธกิจ 
ตอบริษัท 
ดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง ยั่งยืน มีการกำกับดูแลกจิการทีด่ี บริหารความเสี่ยงองคกรอยางมปีระสิทธิภาพ และสราง
ผลตอบแทนทีด่ีในระยะยาวใหแกผูถือหุน 
ตอลูกคา 
ใหหลักประกันความมั่นคงทางการเงินแกลูกคา โดยมีแบบประกันภยัสุขภาพหลากหลายที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และมี
การบริการที่มีคณุภาพ 
ตอพนักงาน 
สงเสริมการพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ตอสังคม 
มีจรรยาบรรณ และมคีวามรับผิดชอบตอสังคม 
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัย 
   แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 
 

ประเภทของประกันภัยสขุภาพ 
 ประกันภัยสุขภาพกลุม 
 ประกันภัยสุขภาพรายบุคคล 
 ประกันภัยอุบตัิเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง 

ความคุมครองประกันภัยสขุภาพ 
 ประกันภัยสุขภาพ 
- ความคุมครองการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) 
- ความคุมครองการรักษาท่ีมีคาใชจายสูง (Major Medical) 
- ความคุมครองการรักษาพยาบาลทีไมไดอยูรักษาในโรงพยาบาล (ผูปวยนอก) 
- ความคุมครองการรักษาดานทันตกรรม 
- ความคุมครองการคลอดบุตร 

 ประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรกัษาตัวในโรงพยาบาล 
 ประกันภัยโรคมะเร็ง 
 ประกันภัยโรครายแรง 
 ประกันภัยอุบตัิเหตุสวนบุคคล 

ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจำป 2563 
                     หนวย : ลานบาท 
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บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ัติเห

ตสุ
วน

บุค
คล

 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จำนวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2.87 

 
 

757.47 

 
 
- 

 
 

760.34 
สัดสวนของเบี้ย
ประกันภัย 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
0.38% 

 
 
99.62% 

 
 
- 

 
 

100% 
หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจำป 

 
1.5 ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    
 1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย                  
    1.5.2  วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน 

https://www.thaihealth.co.th/wp-content/uploads/2021/01/Process.pdf  
https://www.thaihealth.co.th/wp-content/uploads/2021/01/Requied_Document.pdf 
https://www.thaihealth.co.th/wp-content/uploads/2021/01/Contact.pdf  
https://www.thaihealth.co.th/wp-content/uploads/2021/01/Timeline.pdf  
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2.  กรอบการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                 

การดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว 
 

2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
 

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี  https://www.thaihealth.co.th/image/company/Governance2021_V3.pdf 
กระบวนการควบคุมภายใน    https://www.thaihealth.co.th/image/company/internal-control.pdf 

 
2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท  
 

https://www.thaihealth.co.th/image/company/company_structures.pdf 
 
2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท 
 

 รายชื่อกรรมการ (ขอมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564) 
ลำดับที ่ รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 
1 นายวานิช  ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2 นางวรางค  ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 
3 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ กรรมการผูจดัการ 
4 นายสวัสดิ์  นฤวรวงศ กรรมการ 
5 นายวิญู  ไชยวรรณ กรรมการ 
6 นางสาววัลลยิา  เครือตราช ู กรรมการ 
7 นายเกรียงศักดิ์  สุไพบลูยพิพัฒน กรรมการอิสระ 
8 นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการอิสระ 
9 นายมาโนชญ  จันสุทธิรางกูร กรรมการอิสระ 

 

 รายชื่อผูบรหิาร (ขอมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564) 
นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 
นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ กรรมการผูจดัการ 
 รักษาการผูจัดการฝายการตลาด 
 รักษาการผูจัดการฝายการรบัประกัน 
 รักษาการผูจัดการฝายสินไหมทดแทน 
 รักษาการผูจัดการสวนการแพทยและเครือขายโรงพยาบาล ฝายสินไหมทดแทน 
 รักษาการผูจัดการสวน สวนคณิตศาสตรประกันภัย 
นางกรกนก วงศพานิช  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ                                                                                                           
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 รักษาการผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
 ผูจัดการสวน สวนการบรหิารความเสี่ยง 
 ผูจัดการสวน สวนการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
นายมาโนช กิจสวสัดิ ์ ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุม 
นายธีรพงษ อิศรภักด ี ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ 
นางสาวรฐา โตรัตนคุนต ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานบคุคลและธุรการ 
 ผูจัดการสวน สวนตรวจสอบภายใน 
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นายณัช ไชยวรรณ ผูจัดการสายงานอาวุโส สวนพัฒนาธุรกิจ 
นางสาวจันทนา ศรีนุม ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานบญัช ี
นายวิชัย อารัณยรักษ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานประกนัการเดินทาง 
นางอรนุช เนียมสุวรรณ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการรบัประกัน 
นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท ผูจัดการสวนอาวุโส สวนการเงิน 
นางจรีรัตน วิโนทกะ รักษาการผูจัดการสายงาน สายงานสินไหมทดแทน 
นายธวัช มีพรอม รักษาการผูจัดการสายงาน สายงานการตลาดประกันรายบุคคลภูมภิาค 
นางสาวธนพร ดวงพูล รักษาการผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการจดัการกรมธรรม 
นายวรรธนสร  ดลุยโกวิทย รักษาการผูจัดการสวนสารสนเทศ 

 

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. นางวัลลิยา  ทวีวงศ ณ อยุธยา กรรมการ 

โดยใหมีอำนาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญโดยครบถวน 

และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีมีรับรองโดยทั่วไป 
2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความ

เสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดอำนาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ขอกำหนดของสำนักงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาว  

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกำกับดูและการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมตอคณะกรรมการบริษัท 
7. จัดใหมีการประชุมเปนประจำอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามการดำเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน และการ

ดำเนินงานของบริษัท และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมไดหากจำเปน 
8. เขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
9. ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. นางวรางค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. นางวัลลิยา  ทวีวงศ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการ 
3. นายสุวัฒน  ฤกษสุจริต กรรมการ 
4. นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการ 
5. นางสาวจันทนา  ศรีนุม กรรมการ 
6. นางกรกนก วงศพานิช กรรมการและเลขานุการ  

โดยใหมีอำนาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. มีอำนาจใหผูบริหารของหนวยงานชี้แจงขอมูลเปนลายลักษณอักษร หรือรวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อช้ีแจงหรือใหขอมูลดวยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ตามทีเ่ห็นควร  
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสำคัญเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
4. จัดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท 

รวมถึงติดตามความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับ
กรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางนอยไตร
มาสละ 1 ครั้ง 

5. กำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง  
6. ทำใหมั่นใจวาบริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
7. จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงฉุกเฉิน 
8. ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 

 
คณะกรรมการลงทุน 

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

โดยใหมีอำนาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. จัดทำนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคลองกับนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม 
3. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการลงทุน และขอกำหนดของกฎหมาย 
4. กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของ

บริษัท 
5. กำกับดูแลระบบงาน บุคลากร และขอมูลที่ใชประกอบการลงทุนของบริษัทใหมีความเพียงพอตอการดำเนินงาน 
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
7. รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ำเสมอ 
8. ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนของบริษัท 
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คณะกรรมการผลิตภัณฑ (ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563) 

1. คุณวรางค  ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. คุณสุวัฒน  ฤกษสุจริต ประธานฯ 
3. คุณกรกนก วงศพานิช กรรมการ (บริหารความเสี่ยง) 
4. คุณรฐา  โตรัตนคุนต กรรมการ (ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย) 
5. คุณรุงนภา  รอดชีวัน กรรมการ (ปฏิบัติการ) 
6. คุณมาโนช  กิจสวัสดิ์ กรรมการ (หนวยงานดานการขาย) 
7. คุณธีรพงศ  อิศรภักดี กรรมการ (หนวยงานดานการขาย) 
8. คุณณัช  ไชยวรรณ กรรมการ (หนวยงานดานการขาย) 
9. คณจรีรัตน  วิโนทกะ กรรมการ (ปฏิบัติการ) 
10. คุณณิชาภัทร สนธยานนท กรรมการ (ลงทุน) 
11. คุณพสิษฐ  เลิศวุฒิศาสตร กรรมการ (คณิตศาสตรประกันภัย) 
12. คุณอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ (พัฒนาผลิตภัณฑ) 

โดยใหมีอำนาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. กำหนดกรอบและนโยบายการออกผลิตภัณฑเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตองเชื่อมโยงความ

เสี่ยง กลยุทธ และเงินกองทุนของบริษัท รวมถึงตองคำนึงถึงหลักการประกันภัย หลักคณิตศาสตรประกันภัย หลักกฎหมาย และหลัก
ศีลธรรมจรรยา ความเหมาะสมและเปนธรรมตอลูกคา 

2. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทในการออกผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ซึ่งตองประกอบดวย 
 2.1 กำกับดูลแลใหการดำเนินงานของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการออกผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน กลยุทธ 
เปาหมายทางการเงิน และแผนงาน ท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด 
 2.2 กำกับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกผลิตภัณฑ 
 2.3 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกรอบและนโยบายการออกผลิตภัณฑที่
กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.4 กำกับดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม ไมเอาเปรียบลูกคา และมีความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ 
 2.5 กำกับดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑมีความพรอม ทั้งดานจำนวนและคุณภาพ โดยตองสอดคลองกับปริมาณ
ธุรกิจและการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณภาพ 
 2.6 กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑใหมีความเปนธรรม เปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทันตอ
เหตุการณ สามารถประเมินภาพรวมและความเสีย่งของธุรกิจไดครบถวน สามารถวัดผลสำเร็จ วิเคราะหจุดที่มีปญหาและแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 2.7 ติดตามกระบวนการดำเนินงานตาง ๆ ของบริษัทใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพกอนผลิตภัณฑออกจำหนาย 

3. รายงานเรื่องที่สำคัญและมีกระบวนการในการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑใหคณะกรรมการบริษัททราบอยาง
นอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
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คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน 
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย 

1. กรรมการผูจัดการ  ประธานฯ 
2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ  กรรมการ 
3. ผูแทนฝายการตลาด  กรรมการ  
4. ผูแทนฝายการรับประกัน  กรรมการ 
5. ผูแทนสวนการปฏิบัติตามกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผูแทนฝายการรับประกัน  กรรมการ และเลขานุการ 

โดยใหมีอำนาจและหนาที่ ดังน้ี 
1. กำกับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบงานจัดการสินไหมทดแทน และมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูเอาประกันภัย รวมถึง 

ใหมีชองทางเพื่อรับขอรองเรียนที่มีความสะดวกเพียงพอ 
2. ใหความเห็นและตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนที่มีความยุงยากซับซอนหรือมีวงเงินมูลคาสูง 
3. ดำเนินการพิจารณาและสรุปขอรองเรียนที่มีความยุงยากซับซอนหรือมีจำนวนเงินมูลคาสูงใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน แตไม 

เกิน 30 วันนับจากรับเรื่องรองเรียน พรอมแจงผลการพิจารณาใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนรับทราบ  
4. จัดเก็บขอมูลการดำเนินการเกี ่ยวกับขอรองเรียนที่มีความยุงยากซับซอนหรือมีจำนวนเงินมูลคาสูง เพื ่อรายงานตอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อมีการรองขอ 
5. จัดทำรายงานสรุปเรื่องการจัดการสินไหมทดแทน และการจัดการขอรองเรียน เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ

ทุกไตรมาส 
6. จัดทำสรุปเรื่องการประเมินผลของระบบงานจัดการสินไหมทดแทน และการประเมินผลของกระบวนการจัดการขอ

รองเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

 
2.5 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร 
 
การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ :  เปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ (ขอ 20) กลาวคือใหการแตงตั้งกรรมการกระทำโดยที่
ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี ้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน 

ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงท่ีมี จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดคน
หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและผูที่ไดคะแนนเสียงรองตามลำดับลงมา
เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ในกรณีเลือกคราวละหลายคน ท้ังน้ีไมเกินจำนวนตำแหนงที่เลือกตั้งไดในคราวนั้น 

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

2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration policy)   
นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการอิสระ :  เปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ (ขอ 32) กลาวคือที่ประชุมผูถือหุนอาจ
กำหนดเปนจำนวนที่แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกำหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได หรือมอบหมายใหคณะกรรมการดำเนินการกำหนดคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่วางไว สวนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบบริษัท 
นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร :  เปนไปตามขอตกลง และ/หรือ ตามระเบียบบริษัท และ/หรือ Pay scale แลวแตกรณ ี
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3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย   
    และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)  
      3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) 
  
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการเสริมสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยอางอิงตาม
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม และการประเมินความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบรหิารควาเสี่ยง เปนประจำ
ทุกไตรมาส สวนการบริหารความเสี ่ยง รายงานขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ ่งมีหนาที ่สนับสนุนการทำงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหาร ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัท ชวยให
หนวยงานภายในสามารถระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่ยอมรับได ติดตามสถานะความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง และทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณ มีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการ
ปฏิบัติตามาตรการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำป 2563  https://www.thaihealth.co.th/image/company/erm.pdf 
      
 3.2 การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการลงทุนและผูมีหนาที่รับผิดชอบในการลงทุนใหเปนตามกรอบนโนบายการลงทุน นโยบายการบริหารความ
เสี่ยงรวม ระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และขอกำหนดของกฎหมาย มีหนวยงานคณิตศาสตรประกันภัยเปนผูรับผิดชอบ
ในการคำนวณหนี้สินการรับประกันภัย ซึ่งการลงทุนมีการพิจารณาตามเกณฑและนโยบายการตัดสินใจและการจัดการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินของบริษัท เพื่อใหดำรงสภาพคลองและการลงทุนตามมาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำใหการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management) ของบริษัทฯ มีสภาพคลองในระดับสูง และสามารถสรางความมั่นใจใน
ศักยภาพการจายหนี้สินตามสัญญาประกันภัยได 

ทัง้น้ีสำหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2563 ป 2562 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพยลงทุน (Total Investment Assets) 771.63 772.12 574.01 573.96 
สินทรัพยสภาพคลอง(Total Liquid Assets) 705.57 704.74 648.24 644.22 
หนี้สินรวม 580.15 558.74 486.18 461.76 
หนี้สินตามสญัญาประกันภยั 410.69 390.01 356.31 333.72 

 
หมายเหต ุ   
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย 
และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 
 
การบริหารจัดการประกันภัยตอ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรับความเสี่ยงตอผูเอาประกันภัยแตละรายสูงสุดไมเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ ใน
กรณีของการประกันสุขภาพทั้งแบบประกันสุขภาพ การประกันภัยสุขภาพกลุม การประกันภัยสุขภาพรายบุคคลและการประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง และไมเกินรอยละ 2 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ ในกรณีของการประกันชดเชยรายได
ระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล การประกันภัยโรงมะเร็ง และการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

บริษัทฯ จึงทำการประกันภัยตอแบบสัดสวนรอยละ 50 กับบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) ในกรณีการ
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลและประกันการเดินทาง ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยตอในประเทศ เพื่อความสะดวกในการจัดการและการ
ดำเนินงาน อยางไรก็ตามหากเกิดความเสี่ยงในดานตาง ๆ ในการเอาประกันภัยตอ บริษัท ฯ ก็มีนโยบายในการพิจารณาหาผูรับ
ประกันภัยตอรายอื่นเพิ่มเติม 
 
ทั้งนี้สำหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2563 2562 

สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภยัตอ  0.29 0.38 
เงินคางรับจากการประกันภัยตอ 0.27 0.86 
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ - - 

 
ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจกุตัวจากการรับประกันภัย 
 ความเสีย่งจากการทำประกันภยัตอ ประกอบดวย คามเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยงดานกระจุกตัว ป 2563 ดังน้ี 

 
รายการ 2563 (บาท) 2562 (บาท) 

จำนวนเบี้ยประกันจาการเอาประกันภัยตอ  928,699.00 2,283,044.96 
เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภยัตอ     6,265.74   17,143.18 
เงินกองทุนสำหรับความเสียงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอกับ
ผูรับประกันภยัตอในประเทศ 

 109,150.09 166,523.79 

เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานการประกันภัยตอท้ังหมด  115,415.83 183,666.97 
 

 
รายละเอียดตาม URL นี้ :  
https://www.thaihealth.co.th/image/company/microsoft-word-disclosure-of-non-life-insurance-company.pdf 
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5. มลูคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
   
 
 
 

 
 
ทั้งนี้สำหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมรีายละเอียด ดังนี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liability) คือหนี้สินและภาระผูกพันที่บริษัทมีตอผูเอาประกันภัยอันเกิดจาก
สัญญาประกันภัย แบงเปน สัญญาประกันภัยระยะสั้น และสัญญาประกันภัยระยะยาว 

 
สัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short-term Technical Reserves) จะประกอบดวย 2 สวนคือ เบี้ยประกันภัย และสินไหมทดแทน  

เบี้ยประกันภัยจะทำการคำนวณ สำรองเบี้ยประกันที่ยังไมถือเปนรายได (Unearned Premium Reserve; UPR) ดวยวิธี 
1/24 และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve; URR) เปรียบเทียบกัน โดยจะถือคาที่มากกวาวาเปนสำรอง
ในสวนของเบี้ยประกันภัย 

สินไหมทดแทนจะประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) คาสินไหมทดแทนท่ีไดรับรายงานแลวและการจายคาสินไหมทดแทนยังไม
สิ้นสุด (Case Reserve) 2) คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน (Incurred But Not Reported; IBNR) ซึ่งใชขอมูล
สินไหมทดแทนยอนหลัง 2 ป คำนวณดวยวิธี Chain Ladder และ 3) คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได 
(Unallocated Loss Adjustment Expenses; ULAE) 

 
สัญญาประกันภัยระยะยาว ประกอบดวย สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และสวนที่เปนเงินคางจายประกนัภัย
ระยะยาว  

สำรองประกันภัยเปนหนี้สินสำหรับผลประโยชนจายตามกรมธรรม โดยอางอิงตามวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันรวม 
(Gross Premium Valuation : GPV) และคาสินไหมทดแทนตามสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ถูกคำนวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยใชวิธีการคำนวณสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม มีขอสมมติ คือ อัตรามรณา อัตราการเจ็บปวย อัตราการขาด
อายุ อัตราคาใชจาย และอัตราการคิดลด  

เงินคางจายจากสัญญาประกันภัยระยะยาว เปนคาสินไหมคางจายที่เกิดขึ้นแลวตามสัญญาประกันภัยระยะยาว  
 
สำหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เปนดังนี ้

                                                                   หนวย : ลานบาท    
 

รายการ 
ป 2563 ป 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย     
- สำรองสำหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว (GPV) 154.49 154.49 81.70 81.70 
- สำรองเบี้ยประกันภยัที่ยังไมถือเปนรายได (Premium liabilities) 212.68 186.95 223.63 195.21 
- สำรองคาสินไหมทดแทน (Claim liabilities)  42.50 47.56 50.97 56.81 
- เงินคางจายจากสัญญาประกันภัยระยะยาว 1.01 1.01 - - 
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6 การลงทุนของบริษัท  

  

หมายเหตุ  
- ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักลงทนุผู

วิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เปนที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีอนุญาตแลว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกำกบัความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกนัภัยได
อยางครบถวนแกผู เอาประกันภัยซึ่งจะตองประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
หลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรบัการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือ
ในกรณีที่บริษัทมีขอมูลไมเพียงพออาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
พอรตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสำรองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถึงคาเผื่อความผันผวน (Provision 
of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งใหเปนไปตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด  

ขอสังเกต   
- ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวางราคาบัญชีและราคา

ประเมินของ อยางมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกันในการประเมินตามที่กลาวไวขางตน ทั้งนี้ผู
ที่จะนำขอมูลไปใชควรศึกษาและทำความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหถี่
ถวนกอนตัดสินใจ 

 

รายละเอียดตาม URL นี้ :  
https://www.thaihealth.co.th/image/company/investment-and-other-business.pdf 
 
ทั้งนี้สำหรับขอมลูเชิงปริมาณใหมรีายละเอียด ดังนี ้

  หนวย : ลานบาท 
 

ประเภท 
สินทรัพยลงทุน 

มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ป 2563 ป 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงนิฝากสถาบันการเงิน 604.47 604.66 514.65 514.65 
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุนกู, ตั๋วสญัญาใชเงิน,ตั๋วแลกเงิน, 
หุนกูแปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย) 

 
130.37 

 
130.67 

 
23.26 

 
23.21 

ตราสารทุน (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) 0.13 0.13 0.08 0.08 
หนวยลงทุน 36.66 36.66 36.02 36.02 
เงินใหกูยืม,เงินใหเชาซื้อรถ และใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง - - - - 
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนหุนกู หนวยลงทุน - - - - 
ตราสารอนุพันธุ - - - - 
เงินลงทุนอื่น - - - - 
รวมสินทรัพยลงทุน 771.63 772.12 574.01 573.96 

 
- การประเมินมูลคาทรัพยสินลงทุนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ
ประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 
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-  
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดตาม URL นี้ :  
https://www.thaihealth.co.th/image/company/summary-operating-results.pdf 
 
ทั้งนี้สำหรับขอมลูเชิงปริมาณใหมรีายละเอียด ดังนี ้ 

       หนวย : ลานบาท 
รายการ  2563 2562 

เบี้ยประกันภัยรับรวม 760.34 709.54 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (สุทธิ) 770.30 674.41 
รายไดจากการลงทุน และรายไดอื่น   11.00 12.11 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  107.85 60.04 

 

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ (รอยละ)  
อัตราสวน 2563 2562 

อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 36.3 42.02 
อัตราสวนคาใชจายในการดำเนินธุรกิจกันภัย (Expense Ratio) 51 48.08 
อัตราสวนรวม (Combined Ratio) 87.3 90.10 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio) 1,619.48 450.47 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (Return on equity) 32.02 26.12 
 

หมายเหตุ   
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสนิและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกำกับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยาง
ครบถวนแกผูเอาประกันภัย 
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีเงินกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ตองดำรงท้ังหมด 34.30 ลานบาท 
ซึ่งเกินกวาเงินกองทุนขั้นต่ำที่ตองดำรงตามกฎหมายจำนวน 30 ลานบาท และเมื่อเทียบกับเงินกองทุนที่สามารถนำมาใชไดทั้งหมด
ของบริษัทฯ ท่ีจำนวน 335.48 ลานบาท จะทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนอยูที่รอยละ 977.95 ในขณะที่
คาเฉลี่ยอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนในงวดเดียวกันของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยอยูที่รอยละ 458.37 
จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกวาขั้นต่ำที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และสูงคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 
 
ทั้งนีส้ำหรับขอมลูเชิงปริมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี ้

หนวย : ลานบาท 

รายการ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  
2563 2562 

สินทรัพยรวม 895.35 698.54 
หนี้สินรวม   558.74 461.76 

- หนี้สินจากสญัญาประกันภยั  390.01 333.72 
   - หนี้สินอื่น  168.73 128.04 
สวนของเจาของ  336.61 236.78 
อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตอเงินกองทุน
ที่ตองดำรงตามกฎหมาย (รอยละ) 

 
997.95 

 
728.24 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอเงินกองทุนท่ีตองดำรงตาม
กฎหมาย (รอยละ) 

 
977.95 

 
728.24 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน  (รอยละ) 977.95 728.24 
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใชไดทั้งหมด  335.48 235.66 
เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย  34.30 32.36 

   
หมายเหตุ   
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน 

รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดใหนายทะเบียนอาจกำหนด
มาตรการที่จำเปนในการกำกับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบได 

- เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยัวาดวย
การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  

- รายการขางตนคำนวณโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย
การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  
 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแลว 

 
 
 
 

 
 

 งบการเงิน ดูไดจากเว็บไซต https://www.thaihealth.co.th/files/finance-2020-4-2.pdf 
 

 


