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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

เรียน  ทานผูถือหุน 

ป 2564 เปนอีกหนึ่งปที่โลกยังคงตองรับมือกับสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ตอเนื่องและรุนแรง โควิด 19 

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก นอกจากนี้ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะ

ดอกเบี้ยขาลง การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ คารักษาพยาบาลที่สูง การที่ผูคนใสใจสุขภาพและเห็นความสําคัญของการประกัน

สุขภาพ ทําใหบริษัทประกันชีวิตมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจและกาวเขามาในตลาดประกันสุขภาพมากขึ้น สงผลใหมีแขงขันที่

รุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ตองรับมือกับการเรียกรองสินไหมที่คาดการณยาก ตองรับมือกับการสรางความเชื่อม่ันของลูกคา 

การเปล่ียนแปลง รวมถึงการกํากับดูแลท่ีเขมขนขึ้น ทั้งมาตรฐานบัญชีใหม และกฎหมายใหม บริษัทฯ จึงตองพัฒนาตัวเองอยาง

ตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ตองบริหารจัดการ และเตรียมความพรอม ทั้งในดานบุคลากร กระบวนการทํางาน และ

ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาว 

สําหรับผลประกอบการในป 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับลดลงจาก 760,343,893 บาท ในป 2563 เปน  

724,879,402 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.66 แตมีกําไรลดลงจาก 107,847,147 บาทในป 2563 เปน 92,564,845  บาท ในป 

2564 ซ่ึงลดลงรอยละ 14.17 และเม่ือพิจารณาฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 

1,012,785,551 บาทเพ่ิมขึ้นจากป 2563 รอยละ 10.45 มีหนี้สินรวม 588,817,192  บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2563 รอยละ 1.49 

และมีสวนของผูถือหุน 423,968,359 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2563 รอยละ 25.86 มีกําไรสะสม 322,859,789 บาท 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีใหการสนับสนุนบริษัทฯ ทุกดานมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน ที่รวมมือรวมใจทุมเทปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ทําใหบริษัทฯ มี

ประกอบการท่ีดีและเติบโตอยางตอเนื่อง พรอมนี้ ดิฉันขอขอบคุณผูเอาประกันภัย ตัวแทน และนายหนาทุกทาน ที่ไดใหความ

ไววางใจในการใชบริการประกันภัยสุขภาพของเรา บริษัทฯ จะพัฒนาองคกรใหกาวหนา จะเพ่ิมทั้งมาตรฐานการใหบริการและ

มาตรฐานการทํางานใหดีย่ิงขึ้น เพ่ือเปนผูใหบริการดานการประกันภัยสุขภาพ ที่สามารถใหความคุมครองผูเอาประกันภัยทุกทาน

อยางม่ันคงตลอดไป 

 

                         
(นางวรางค ไชยวรรณ) 

ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบดวยกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอในการทําหนาที่

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง การเขาประชุม/การประชุมทั้งหมด 

นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

นายอบรม เชาวนเลิศ 2 กรรมการตรวจสอบ 4/4 

นางสาววัลลิยา เครือตราชู 3 กรรมการตรวจสอบ 4/4 

หมายเหตุ : 
1, 2  วาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2566 
3    วาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2565 

ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ โดยจัดใหมีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้ 

- ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 

- ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2564 

- ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 

- ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (ผูสอบบัญชีเขารวมประชุม) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลและสอบทานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ดังน้ี 

1. สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน

และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปของบริษัทฯ โดยหารือรวมกับผูสอบบัญชี และ

ผูจัดการสายงานบัญชี และไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม เพ่ือ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนอสิระในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจวางบ

การเงิน การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน และขอสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูสอบ

บัญชี เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตองตามควรในสาระสําคัญ มีการเปดเผยขอมูลอยาง

เพียงพอ เชื่อถือได พรอมทั้งใหขอสังเกตและรับทราบแนวทางแกไขปญหาที่เกิดประโยชนแกบริษัทฯ 

2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร

ความเส่ียงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนด

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนตรวจสอบภายใน 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําป และแผนการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสวน

ตรวจสอบภายใน โดยเนนแผนการตรวจสอบจากการประเมินความเส่ียงของทุกสวนงานในบริษัทฯ เพ่ือให

ครอบคลุมสวนงานที่มีความสําคัญและมีระดับความเส่ียงสูง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสวนตรวจสอบ

ภายในที่ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดเปนประจําทุกไตรมาส พรอมติดตามผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
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แกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญอยางตอเนื่อง ซ่ึงนําไปสูระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

การบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

พิจารณาสอบทาน และติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามประกาศ คําส่ัง และขอบังคับตาง ๆ ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงกฎหมาย ขอกาํหนดอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยใหสวนตรวจสอบภายในติดตามและนําเสนอประกาศ คําส่ัง 

ขอบังคับตาง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของทุกไตรมาส เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาว

ครบถวน 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทน รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2564 โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ความ

เปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ กอน

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน โดยผูสอบบัญชีไดเขารวมประชุมในการประชุมครั้งที่ 4/2564 โดยไมมีผูบริหารเขา

รวมประชุม 

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพ่ือการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาอันสมควร  

ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอแนะนําแกฝายบริหารในการปรับกระบวนการทํางาน ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในใหมีการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยหารือกับ 

ผูตรวจสอบภายในในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ คปภ. รวมถึง

ติดตามผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ

อยางตอเนื่อง นําไปสูการปรับปรุงกระบวนการการทํางาน เพ่ือใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความ

เส่ียงที่มีประสิทธิภาพและการกํากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภาพรวมการตรวจสอบภายใน ประจําป 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ และเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวน 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีวาระการประชุมท่ีไมมี

ผูบริหารเขารวม 4 ครั้ง และในการประชุมครั้งที่ 4/2564 มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชี

รับอนุญาต เพ่ือหารือ และสอบถามผูสอบบัญชีถึงความรวมมือของฝายบริหารของบริษัทฯ ในการตรวจสอบ และความเปนอิสระ 

ซ่ึงผูสอบบัญชีชี้แจงวาไดรับความรวมมือจากฝายบริหารในการเปดเผยขอมูลครบถวน เพียงพอ และไดดําเนินงานอยางเปนอิสระ

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 
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จากการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีการจัดทํา

รายงานและการเปดเผยขอมูลทางการเงินอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรองรับท่ัวไป เปนไปตาม

มาตรฐานบัญชี ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 

การกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการดูแลใหผูสอบบัญชีปฏิบัติ

หนาที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินไดอยางเปนอิสระ 

นอกจากนี้ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานระหวางหนวยงาน มีการบูรณาการระหวางสายงานการจัดการกรมธรรม และ

สายงานบุคคลและธุรการ เพ่ือใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการส่ังพิมพใบเสร็จรับเงิน 

การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติท่ีดี และไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทาง

ผลประโยชน การทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกัน

วินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีนัยสําคัญ 

การประเมินผลการควบคุมภายใน (Internal Control) ประจําป 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหสวนตรวจสอบภายใน และสวนการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการทํางานอยางอิสระ 

โดยใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการตรวจสอบใหเปนมาตรฐานสากล ใหคําแนะนําในการดําเนินการ

แกสวนตรวจสอบภายใน และสวนการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ ซ่ึงจัดทําขึ้นจากฐาน

ความเส่ียงของบริษัทฯ และสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหบริษัทฯ กอใหเกิด

การกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความควบคุมภายในที่ดี โดยมีผลการประเมินการควบคุมภายใน ดังนี ้

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1.  สภาพแวดลอมของการควบคุม 

1.1 จรรยาบรรณดําเนินกิจการ 

 

 

1.2 จรรยาบรรณกรรมการ 

 

 

1.3 จรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน 

 

1.1 บริษัทฯ มีการดําเนินกิจการ มุงเนนการใหบริการท่ีถูกตองเปนธรรม มี

ความรับผิดชอบตอสังคม ดวยความซื่อสัตย สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

1.2 กรรมการปฏิบัติหนาท่ีในกรอบจริยธรรม และปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผู

มีสวนไดเสีย 

1.3 บริษัทฯ มีการประกาศจรรยาบรรณพนักงาน และอบรมพนักงานใหม ให

ดําเนินการตามจรรณยาบรรณพนักงาน เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูบริหาร

และพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ี โดยเผยแพรบน Intranet (ThaiHouse) 

โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอตนเอง ลูกคา ผูเอาประกัน ผูเก่ียวของ 

สังคม การปฏิบัติระหวางพนักงาน การปฏิบัติตอบริษัทฯ รวมถึงยึดถือ

ประโยชนของบริษัทฯ ภายใตความถูกตองของกฎหมายและจริยธรรม ไม

เอ้ือประโยชนหรอืใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใดเพ่ือใหตนเองไดรับประโยชนไม

วาทางตรงหรือทางออม 

2.  การประเมินความเสี่ยง - บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงองคกร ท้ังในสวนการบริหารความ

เสี่ยงแบบองครวม การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน การ

กํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

เสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได
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สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกร การพัฒนา และการดํารงไวซึ่งกรอบการ

ดําเนินงาน กระบวนการทํางาน โครงสรางของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือบริหาร

จัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการควบคุมความเสี่ยง 

ประกอบดวย ข้ันตอนการระบุความเสี่ยง การประเมินและการจัดลําดับ

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงและ

การรายงานความเสี่ยงตามท่ี คปภ. กําหนด และใหความสําคัญกับการ

เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางการกําหนดเบ้ียประกันภัย การพัฒนา

ผลิตภัณฑประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย และการลงทุน เพ่ือใหเกิด

การบริหารความเสี่ยงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม โดยสอดคลองกับกล

ยุทธและวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3.  กิจกรรมการควบคุม - กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานไวเปนลายลักษณอักษร 

ครอบคลุมทุกกระบวนการในการทํางาน และไดมีการทบทวนความ

เหมาะสมของแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณ ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  

- มีการกําหนดระดับ ขอบเขต อํานาจหนาท่ีในการอนุมัติดําเนินการในแตละ

ข้ันตอนเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหพนักงานทุกคนเขาถึงได 

- มีการควบคุมความเสี่ยงในทุกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ลักษณะ

งานในทุกระดับช้ัน และติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอ 

- มีการควบคุมในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด โดยพบจากขอผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน ไดแก การสั่งพิมพใบเสร็จรับเงิน (กระดาษลายนํ้า) เลขท่ี 

945001-1001000 ซึ่งตองตรงกับเลขท่ีใบเสร็จรับเงินจากระบบ Creator 

และตอมาพบวา เลขท่ี ใบเสร็จรับ เงินจากระบบ  Creator แสดงบน

ใบเสร็จรับเงินเพียง 6 หลัก เทาน้ัน ซึ่งมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน มี

การบูรณาการกันระหวางสายงานการจัดการกรมธรรม และสายงานบุคคล

และธุรการ เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือใหการควบคุม

ภายใน ท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานมีการบูรณาการกันอยาง

เปนรูปธรรม และเพ่ิมคุณภาพของการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงปริมาณ 

ความถูกตองของขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของผู

เอาประกัน ผูรับประโยชน คูคาของบริษัทฯ หรือผูเก่ียวของอ่ืน ๆ  

- มีการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมถึง

ปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 

- มีการสื่อสารขอมูลภายในดวย Intranet (ThaiHouse) เพ่ือเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ  
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- มีชองทางสื่อสารภายนอกสําหรับผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน ในการแจง

เบาะแส หรือรองเรียนตาง ๆ  

- มีการรายงานขอมูลสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.  กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล - มีการติดตามการดําเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน และ

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

เพ่ือหาขอบกพรองของการควบคุมภายในและดําเนินการแกไขอยาง

ทันทวงที 

- มีการติดตามการปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

เพ่ือทบทวน สอบทานใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

- มีการกํากับติดตามการดําเนินงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งของ

สํานักงาน คปภ. เปนประจําตอเน่ืองทุกเดือน 

สรุปผลการประเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามนโยบายการควบคุมภายใน และผลการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงไมพบประเด็นหรือขอบกพรองท่ีอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ 

อยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนฝายบริหารไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาตอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถ

สรางความเชื่อม่ันไดวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหดําเนินกิจการตาง ๆ อยางถูกตองตามประกาศ 

คําส่ัง ระเบียบ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางเครงครัด และม่ันใจวาบริษัทฯ มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 

  
  

นายเกรียงศกัด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

31 มกราคม 2565 



รายงานประจาํป 2564 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

 7 ใจถงึใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 
 

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ประจําป 2564 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน ป 2561 – 2564 

 (หนวย: บาท) 

ผลการดําเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

เบ้ียประกันภัยรับ 348,085,851 709,539,565 760,343,893 724,879,402 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 290,663,279 674,409,537 770,295,824 734,486,365 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) - 81,701,241 72,787,847 42,821,908  

คาสินไหมจายสุทธิ 158,106,484 202,251,460 206,811,872 240,690,910  

คานายหนาจายสุทธิ 41,383,146 102,219,163 127,443,219 122,573,166  

คาใชจายสงเสริมการตลาดและคาใชจายในการรับประกันอ่ืน 24,824,802 114,560,098 149,205,380 134,162,095  

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 66,348,847 173,677,575 214,047,507 194,238,286  

คาใชจายดําเนินงานรวม 55,824,281 107,471,917 89,785,176 88,682,517  

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 10,524,566 66,205,658 124,262,330 105,555,769  

รายไดจากการลงทุนและรายไดอ่ืน 12,174,515 10,375,541 10,441,813 10,682,144  

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 22,699,080 76,581,199 134,704,143 116,237,913  

ภาษีเงินได 4,539,949 16,544,421 26,856,997 23,673,069  

กําไรสุทธ ิ 18,159,131 60,036,778 107,847,147 92,564,845 

กําไรตอหุนพ้ืนฐาน 18.16 60.04 107.85 92.56 

 

 (หนวย: บาท) 

ฐานะการเงิน 2561 2562 2563 2564 

สินทรัพยรวม 447,945,179 716,057,031 916,997,330 1,012,785,551  

หน้ีสินรวม 284,861,575 486,182,005 580,152,645 588,817,192  

สวนของผูถือหุน 163,083,604 229,875,026 336,844,685 423,968,359  

 

 (หนวย: รอยละ) 

อัตราสวนทางการเงิน 2561 2562 2563 2564 

อัตราสินไหมตอเบ้ียประกันภยัท่ีถือเปนรายได 54.40% 29.99% 26.85% 32.77% 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 541.23% 728.24% 998.03% 1051.72% 

อัตรากําไรตอยอดขาย 5.22% 8.46% 14.18% 12.77% 

อัตรากําไรตอสวนของผูถือหุน 11.13% 26.12% 32.02% 21.83% 
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กราฟแสดงผลการดําเนนิงานเปรยีบเทียบป 2561 – 2564 
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ประวัติบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 
 

วันท่ี/เดือน/ป กิจกรรม 

ตนป 2522 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ไดรับการรเิริ่มและดําเนินการจัดต้ัง โดยนายวานิช 

ไชยวรรณ ประธานกรรมการบรษิัทในกลุมไทยประกันชวีิต 

1 พฤษภาคม 2522 จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105522008902 (บอจ. 923) ดวยทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก 10 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา โดยมีนายกอปร กฤตยากีรณ เปนกรรมการผูจัดการคนแรก 

19 กันยายน 2522 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทการประกนัสุขภาพ (ใบอนุญาตเลขที่ 

7/2522) จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในสมัย นายอบ วสุรัตน เปนรฐัมนตรี วาการ

กระทรวงพาณิชย  

เริ่มดําเนินธุรกิจโดยมีสํานักงานแหงแรกอยูที่อาคารมูลนธิิอื้อจือเหลียง (หลังเดิม) ชั้น 2 เลขที่ 968 

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 

17 มีนาคม 2523 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพหมู จากนายทะเบียนประกันวินาศภัยเปนฉบบัแรก 

1 มกราคม 2524 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล เขารับตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

1 มกราคม 2524 นางสาวปราณีต วีรกุล เขารับตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 

15 กันยายน 2532 ยายสํานักงานมาอยูที่ อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 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 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

19 พฤศจิกายน 2546 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง 

31 มีนาคม 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 30 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา 

4 ตุลาคม 2547 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต เขารับตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 

27 ตุลาคม 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 50 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา 

26 พฤษภาคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 100 ลานบาท ชําระแลว 75 ลานบาท 

7 มิถุนายน 2549 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทางสําหรับผูเดินทางเขา

มาในประเทศไทย 

12 ธันวาคม 2549 ชําระทุนเพ่ิมเปน 85 ลานบาท 

27 กรกฎาคม 2550 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

30 เมษายน 2552 ชําระทุนเพ่ิมครบ 100 ลานบาท 



รายงานประจาํป 2564 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

 11 ใจถงึใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

วันท่ี/เดือน/ป กิจกรรม 

23 พฤศจิกายน 2552 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยมะเร็ง 

1 กันยายน 2553 ไดรับรางวัลบริษัทประกันวนิาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหาร ดีเดนอันดับ 2 ประจําป 2552 จาก

สํานักงาน คปภ. 

28 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเปนนิติบคุคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทะเบียน

เลขที่ 0107555000112 

1 พฤษภาคม 2557 เริ่มใชระบบปฏิบัติการจัดการกรมธรรม CREATOR 

19 มิถุนายน 2557 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบคุคล 

21 ธันวาคม 2558 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 

1 พฤษภาคม 2558 ครบ 36 ปของการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

3 กรกฎาคม 2560 นางวรางค ไชยวรรณ ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร  

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

9 เมษายน 2561 ไดรับการขี้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการรับรองระบบสารสนเทศ เพ่ือใหวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกสในเรื่องการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอเิล็กทรอนกิส (Online) และการ

ออกกรมธรรมประกันภัยจากสํานักงาน คปภ. 

3 กันยายน 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรงและอุบัติเหตุ 

1 พฤษภาคม 2562 ครบ 40 ปของการดําเนินกิจการของบริษทัฯ 

1 มกราคม 2563 เปล่ียนตราสัญลักษณของบริษัทฯ 

จาก         

เปน   
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ขอมูลบริษัทฯ 

- ชื่อบริษัท บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 

- สถานที่ต้ัง อาคารอารเอส ทาวเวอร ชั้น 31 

เลขที่ 121/88-89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

- ประเภทธุรกิจ การประกันภัยสุขภาพ 

- ใบอนญุาตประกันภัยเลขที่ 7/2522 

- วันที่ไดรับอนุญาต 19 กันยายน 2522 

- วันที่จดทะเบียนบริษัท 1 พฤษภาคม 2522 

- ทะเบียนเลขที่ 0105522008902 (บอจ. 923) 

- วันจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 28 พฤษภาคม 2555 

- ทะเบียนเลขที่ 0107555000112 

- ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

- ทุนที่ออกและชําระแลว 100,000,000 บาท 

- หุนสามัญ 1,000,000 มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

- สํานักงานผูตรวจบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

- ผูสอบบัญชี นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 

นายวิโรจน สัจจธรรมนุกูล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5128 

- โทรศัพท 02 202 9200 

- โทรสาร 02 641 3131 

- เว็บไซต https://www.thaihealth.co.th 

 

https://www.thaihealth.co.th/
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โครงสรางผูถือหุน 
 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน  จํานวนหุน   รอยละ  

1 บริษัท วี.ซี.สมบัติ จํากัด           540,000               54.00  

2 นายวานิช ไชยวรรณ            57,400                 5.74  

3 นายไชย ไชยวรรณ            57,400                 5.74  

4 นางวรางค ไชยวรรณ            57,400                 5.74  

5 นางวีณา ไชยวรรณ            57,400                 5.74  

6 นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา            57,400                 5.74  

7 นางนนทนา ไชยวรรณ            57,400                 5.74  

8 นายวิญ ูไชยวรรณ            57,400                 5.74  

9 นายวีรเวท ไชยวรรณ            57,400                 5.74  

10 บริษัท ไชยพ่ีนอง จํากัด                 700                 0.07  

11 ผูถือหุนรายยอย                 100                 0.01  

รวม     1,000,000          100.00  

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ตําแหนง 

- นายวานิช  ไชยวรรณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

1 นางวรางค  ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ กรรมการผูจดัการ 

3 นายสวัสดิ ์ นฤวรวงศ กรรมการ 

4 นายวิญู ไชยวรรณ กรรมการ  

5 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา กรรมการ  

6 นายเกรียงศักดิ ์ สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ 

7 นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการอิสระ 

8 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

1 นายเกรียงศักดิ ์ สุไพบูลยพิพัฒน ประธานกรรมการ 

2 นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการ 

3 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา กรรมการ 



รายงานประจาํป 2564 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

 14 ใจถงึใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ลําดับ รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง ตําแหนง 

- นางวรางค ไชยวรรณ ท่ีปรึกษาฯ 

1 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ กรรมการ  
3 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ  
4 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการ  
5 นางสาวจันทนา  ศรีนุม กรรมการ  

คณะกรรมการลงทุน 

ลําดับ รายชื่อกรรมการลงทุน ตําแหนง 

1 นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการ 

2 สุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการ  

3 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ  

4 นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท กรรมการ และเลขานุการ 

คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตําแหนง 

1 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร ประธานกรรมการ 

2 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ  

3 นางสาวรฐา โตรัตนคุนต กรรมการ   

4 นายนายวรรธนสร  ดลุยโกวิทย กรรมการ และเลขานุการ 

คณะกรรมการผลิตภัณฑ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการผลิตภัณฑ ตําแหนง 

1 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ ประธานกรรมการ 

2 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ 

3 นางสาวรฐา โตรัตนคุนต กรรมการ 

4 นายมาโนช กิจสวัสดิ ์ กรรมการ 

5 นายธีรพงษ อิศรภักด ี กรรมการ 

6 นายณัช ไชยวรรณ กรรมการ 

7 นายวิชัย อารัณยรักษ กรรมการ 

8 นางจรีรัตน วิโนทกะ กรรมการ 

9 นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท กรรมการ 

10 นายพสิษฐ เลิศวุฒิศาสตร กรรมการ0

1 

11 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการ และเลขานุการ 

 

                                                 
1  พนสภาพการเปนพนักงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เนื่องจากลาออก 



รายงานประจาํป 2564 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

 15 ใจถงึใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน 

ลําดับ รายชื่อกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน ตําแหนง 

1 กรรมการผูจดัการ ประธานกรรมการ 

2 ผูชวยกรรมการผูจัดการ กรรมการ 

3 ผูแทนฝายการตลาด กรรมการ 

4 ผูแทนฝายการรับประกัน กรรมการ 

5 ผูแทนสวนการปฏิบัตติามกฎหมาย กรรมการ 

6 ผูแทนฝายสินไหมทดแทน กรรมการ และเลขานุการ 
 

การประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจําป 2564 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 นางวรางค  ไชยวรรณ 4 4 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ 4 4 

3 นายสวัสดิ ์ นฤวรวงศ 4 4 

4 นายวิญู ไชยวรรณ 4 4 

5 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา 4 4 

6 นายเกรียงศักดิ ์ สุไพบูลยพิพัฒน 4 4 

7 นายอบรม  เชาวนเลิศ 4 4 

8 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร 4 4 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2564 

ลําดับ ชื่อกรรมการตรวจสอบ เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 นายเกรียงศักดิ์ สุไพบูลยพิพัฒน 4 4 

2 ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 4 4 

3 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา 4 4 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 2564 

ลําดับ ชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา 4 4 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ 4 4 

3 นางกรกนก วงศพานิช 4 4 

4 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ 4 4 

5 นางสาวจันทนา  ศรีนุม 4 4 

การประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ประจําป 2564 

ลําดับ ชื่อคณะกรรมการชุดยอย การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 คณะกรรมการลงทุน 4 

2 คณะกรรมการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

3 คณะกรรมการผลิตภัณฑ 4 

4 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน 4 
 



รายงานประจาํป 2564 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

 16 ใจถงึใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2564 
 

คณะกรรมการ 
เบ้ียประชุมป 2564 
(บาท/ทาน/คร้ัง) 

จํานวนกรรมการ 
(ทาน) 

จํานวนการประชมุ
ป 2564 

บําเหน็จป 2563 
(บาท/ทาน) 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ     
- ประธานกรรมการ 8,000.- - 

4 ครั้ง 
50,000 

- กรรมการ 7,000.- 8 40,000 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธานกรรมการ 8,000.- 1 
4 ครั้ง 

ไมม ี

- กรรมการ 7,000.- 2 ไมม ี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

- ประธานกรรมการ 8,000.- 1 
4 ครั้ง 

ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 4 ไมม ี
4. คณะกรรมการลงทุน     

- ประธานกรรมการ ไมม ี 1 
4 ครั้ง 

ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 3 ไมม ี
5. คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประธานกรรมการ 8,000 1 
7 ครั้ง 

ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 3 ไมม ี
6. คณะกรรมการผลิตภัณฑ     

- ประธานกรรมการ ไมม ี 1 
4 ครั้ง 

ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 10 ไมม ี
7. คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน 

- ประธานกรรมการ ไมม ี 1 
4 ครั้ง 

ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 5 ไมม ี

หมายเหตุ บริษัทฯ จายเบี้ยประชุมกรรมการประจําป 2564 เปนเงินทัง้ส้ิน 344,000  บาท และจายบําเหน็จกรรมการประจําป 

2563 เปนจํานวนเงนิ 357,700 บาท ซ่ึงอยูในวงเงินซ่ึงไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน (ครั้งที่ 43) ประจําป 2564 
 

คณะผูบริหาร 
 

ลําดับท่ี รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1 นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ กรรมการผูจดัการ 

3 นางกรกนก วงศพานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

4 นายมาโนช กิจสวัสดิ ์ ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุม 

5 นายธีรพงษ อิศรภักด ี ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ 

6 นายณัช ไชยวรรณ ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 

7 นางสาวรฐา โตรัตนคุนต ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานบุคคลและธุรการ 

8 นางสาวจันทนา ศรีนุม ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานบัญชี 

9 นายวิชัย อารัณยรักษ ผูจัดการสายงาน สายงานประกันการเดินทาง 

10 นางอรนุช เนียมสุวรรณ ผูจัดการสายงาน สายงานการรับประกัน 

11 นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท ผูจัดการสวนอาวุโส รักษาการผูจดัการสายงานการเงิน 

12 นางสาวธนพร ดวงพูล ผูจัดการสวน รักษาการผูจัดการสายงานการจัดการกรมธรรม 
 



รายงานประจาํป 2564 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

 17 ใจถงึใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 
  

โครงสรางองคกร 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 



รายงานประจาํป 2564 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

 18 ใจถงึใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

สรุปธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2564 และแนวโนมธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2565 - 2567 

สภาวะตลาดและแนวโนมตลาด และ สวนแบงทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

ตลาดการประกันภัยสุขภาพในสวนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป เฉล่ีย

ประมาณ 8-12% ในชวง 2560 - 2562 ที่ผานมา อยางไรก็ตามในป 2563 - 2564 อัตราการขยายตัวไดปรับเพ่ิมขึ้นอยางมาก อัน

เนื่องมาจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงทําใหประชาชนมีความกังวลตอสุขภาพ และมีการทําประกันสุขภาพ

มากขึ้น กอปรกับบริษัทประกันชีวิตสนใจเขามาในตลาดขายประกันสุขภาพมากขึ้น ถึงแมจะมีบริษัทประกันภัยบางบริษัทไดรับ

ผลกระทบจากการรับประกันภัย COVID-19 ก็ตาม 

สําหรับในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2565-2567) บริษัทฯ คาดวาตลาดประกันภัยสุขภาพจะเติบโตอยางตอเนื่อง แตในอัตรา

ที่ลดลง ประมาณ 10.00% ตอป (ตามตารางดานลาง) 

ในสวนของการเติบโต และสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปขางหนา ระหวางป พ.ศ. 2564 - 2566 นั้น 

บริษัทฯ ตองการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหไมตํ่ากวา 4.70% (ตามตารางดานลาง) 

สวนแบงทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

รายการ 2565 2566 2567 

ไทยประกันสุขภาพ (ลานบาท) 790.00 850.00 915.00 

ตลาดรวม (ลานบาท) 15,970.96 17,568.05 19,324.86 

สวนแบงทางการตลาด (เปอรเซ็นต) 4.95 4.84 4.73 

อัตราการเติบโต 

รายการ 2565 2566 2567 

ไทยประกันสุขภาพ (เปอรเซ็นต) 8.98 7.59 7.65 

ตลาดรวม (เปอรเซ็นต) 10.00 10.00 10.00 

 
ผลการดําเนินงานของบริษัท ป 2564 

ในป พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 724,879,402 บาท ลดลงจากป 2563 รอยละ 4.66 เบี้ยประกันภัยที่

ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันตอจํานวน 734,486,365 บาท ลดลงจากป 2563 รอยละ 4.65  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ

จํานวน  406,912 บาท ลดลงจากป 2563 รอยละ 27.36  รายไดจากการลงทุนสุทธิจํานวน 8,937,225 ลดลงจากป 2563 รอย

ละ 2.23 รายไดอื่นจํานวน 1,744,920  บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2563 รอยละ 34.18 รวมรายได 745,575,422 บาท ลดลงจากป 

2563 รอยละ 4.57 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาระยะยาวและคาสินไหมจายสุทธิ 283,512,819 บาท คาจางและคาบําเหน็จ 

122,980,078 บาท คาใชจายในการรับประกันอื่น  134,162,095 บาท รวมเปนรายจายในการรับประกันภัยจํานวน 

540,654,992 บาท ลดลงจากป 2563 รอยละ 2.90 กําไรจากการรับประกันภัยในป 2564 เทากับ  204,920,430 บาท ลดลง

จากป 2563 รอยละ 8.72 คาใชจายดําเนินงานรวม  88,682,517 บาท  ลดลงจากป 2563 รอยละ 1.23  กําไรกอนภาษีเงิน 

116,237,913 บาท ลดลงจากป 2563 รอยละ 13.71 กําไรสุทธิ 92,564,845 บาท ลดลงจากป 2563 รอยละ 14.17 กําไรตอหุน

พ้ืนฐาน 92.56 บาท 
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ดานฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,012,785,551  บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2563 

รอยละ 10.45 มีหนี้สินรวม 588,817,192 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2563 รอยละ 1.49 และมีสวนของผูถือหุน 423,968,359 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2563 รอยละ 25.86 

 
 

แผนรองรับการขยายงานของบริษัทฯ 

ดานสินคา 

บริษัทฯ จะจัดหาแบบประกันภัยสุขภาพใหมเพ่ิมเติม และจะดําเนินการปรับปรุงผลประโยชนความคุมครองของแผน

ประกันภัยสุขภาพเดิมใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไป และปรับเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับอัตรา

สินไหมทดแทนที่มี 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ จะยังคงใชชองทางการจัดจําหนายที่มีอยูในปจจุบัน คือ ตัวแทน นายหนา ลูกคาตรง ลูกคาผานระบบ Electronic, 

Online และ Bancassurance โดยบริษัทฯ ไดมีแผนในการเพ่ิมชองทางการขายผานทางคูคาใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึง

ลูกคาใหมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพ่ิมความสําคัญในการขายผานชองทาง Online เชน การพัฒนาเว็บไซตในการขาย

ประกันของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพ่ือเปนสงเสริมการดําเนินธุรกิจในแบบ Digitalization ใหมากขึ้น 

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหลายกลุมมากขึ้น สามารถแขงขันในตลาดและรักษาสวนแบงตลาดใหไดตามแผน 

ดานระบบงาน/ระบบเทคโนโลยี 

บริษัทฯ จะทําการพัฒนาระบบงานอยางตอเนื่องตามหลักการ Total Quality Management (TQM) ซ่ึงบริษัทไดนํามาใช

อยางตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมา และบริษัทไดทําการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการทํางานของบริษัทอยางตอเนื่อง

ตามท่ีไดทํามาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีหลักใหมีความยืดหยุนมากขึ้น มี

เสถียรภาพในการทํางานสูงขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจไดมากขึ้น 

นอกจากนี้ เพ่ือรองรับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปลอดภัยและมีเสถียรภาพ บริษัทฯ จะใหความสําคัญเรื่อง

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงสุดอยางตอเนื่อง จะดําเนินการตามเรื่องนี้ใหอยูในระดับ

มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ รวมถึงมีความตระหนักที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับใหครบถวน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ซ่ึงบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงตามเรื่องนี้เปนอยางดี มีการ

ทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) และจะพยายามปดชองโหวอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจวา ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ จะสามารถใชงานไดดวยความปลอดภัย สามารถใหบริการลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ดานพนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการบริหารงานบุคคลดวยตระหนักวา พนักงานเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณคาย่ิงของ

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะทําการพัฒนาพนักงานใหพนักงานไดเสริมสรางความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 

ตามที่ไดทํามาโดยตลอด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิมคุณภาพในการใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางดีย่ิง ๆ ขึ้น  
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ดานเงินกองทุนของบริษทัฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีการดํารงเงินกองทุนสําหรบัความเส่ียงดานตางๆ ดังนี ้

ตารางแสดงเงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดท้ังหมดและเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 

ลําดับท่ี รายการ บาท 

1 เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET 1) ตามประเมิน 410,519,121 

2 ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (Additional tier 1) - 

3 เงินกองทุนช้ันท่ี 2 (Tier 2) - 

4 เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available) (TCA)  410,519,121  

5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานประกันภัย  22,554,409  

6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด  14,411,608  

7 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต  2,431,933  

8 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานประกันภัยและความเสี่ยงดานสินทรัพย 

หลังหักสวนลดจากการกระจายความเสีย่ง 

 31,342,532  

9 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว  152,651  

10 เงินกองทุนสําหรับการลงทุนสวนเกิน /1  -    

11 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  7,239,844  

12 เงินกองทุนท่ีตองดํารงท้ังหมด (total capital required) (TCR)  38,735,027  

        

ลําดับท่ี รายการ รอยละ (%) 

1 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ตอ เงินกองทุนท่ีตอง

ดํารงตามกฎหมาย (CET 1 ratio) 

1,059.81% 

2 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย  

(Tier 1 ratio) 

1,059.81% 

3 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไตรมาสปจจุบัน 1,059.81% 

4 CAR ณ สิ้นไตรมาสท่ีแลว (prior quarter CAR ratio) 1,070.60% 

5 CAR ณ สิ้น 2 ไตรมาสท่ีแลว (prior 2 quarter CAR ratio) 1,136.38% 

6 CAR ณ สิ้น 3 ไตรมาสท่ีแลว (prior 3 quarter CAR ratio) 994.86% 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และมีเงินกองทุนที่เพียงพอที่จะรองรับการขยายงานของบริษัทในระยะ 3 ปขางหนา และ มีความ

ม่ันใจเปนอยางย่ิงวา ตามสรุปแผน 3 ป (พ.ศ. 2565 - 2567) ที่ไดกลาวมาทั้งหมด บริษัทฯ จะมีผลการดําเนินงานและเงินกองทุน

ตามท่ีไดประมาณการไว ซ่ึงจะมีผลทําใหบริษัทมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับท่ีสูงกวามาตรฐานขั้นตํ่า 140 

เปอรเซ็นต ที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยางแนนอน 

 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(ตามเอกสารแนบ) 


