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สารจากประธานกรรมการ 

เรียนท่านผูถื้อหุน้ 

สืบเนื่องจากการที่ประชากรมีแนวโนม้อายยุืนขึน้ ผูค้นใส่ใจใน

สขุภาพมากขึน้ กอปรกบัประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุและ

ค่ารกัษาพยาบาลรวมถึงค่าบริการทางการแพทยท์ี่สงูมากขึน้ทุกวนั ทาํ

ใหต้ลาดประกันสุขภาพในเมืองไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึน้ตามไป

ดว้ย เหล่านี ้ลว้นส่งผลใหก้ารแข่งขนัในตลาดประกันสขุภาพเพิ่มขึน้ไป

ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดจ้ากการที่มีบริษัทประกันวินาศภัยเขา้

มาทําตลาดประกันสุขภาพกันมากขึ ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมี

ความเห็นว่า บรษัิทตอ้งพฒันาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อแข่งขนัในตลาด

ที่นบัวนัจะยิ่งแข่งขนัรุนแรงขึน้ 

ในปี 2559 แมว่้าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปยังคง

ไม่ดีขึน้มากนัก แต่บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มเบีย้ประกันภัยรับได้อย่าง

ต่อเนื่อง คือบริษัทฯ มีเบี ้ยประกันภัยรับจํานวน 272,114,924 บาท 

เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 14.55 เม่ือเทียบกับปี  2558 และในขณะที่บริษัท

ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ในตลาดประสบสภาวะขาดทุนจากการ

ดาํเนินงาน บริษัทฯ ยงัคงสามารถบรหิารงานใหมี้กาํไรสทุธิ  6,609,204 

บาท โดยลดลงรอ้ยละ 50.51 เม่ือเทียบกับปี 2558 ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมี

สินทรพัยร์วม 346,628,186 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 14.88 มีหนีส้ินรวม 214,636,669 บาท เพิ่มขึน้จากปี 

2558 รอ้ยละ 21.45 และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 131,991,517 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 5.59 และมีกาํไรสะสม 

31,991,516 บาท 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ไดใ้หก้ารสนับสนุนแก่บริษัทฯ มาโดย

ตลอดในทุกดา้น ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร และพนกังานทกุท่าน ที่รว่มมือรว่มใจทุ่มเทปฏิบติัหนา้ที่อย่างเต็มกาํลงั

ความสามารถ ทาํใหบ้รษัิทฯ มีประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พรอ้มกนันี ้ผมขอขอบคณุผูเ้อาประกันภยั 

ตัวแทน และนายหนา้ทุกท่าน ที่ไดใ้หค้วามไวว้างใจในการใช้บริการประกันภัยสุขภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ

พฒันาองคก์รใหมี้ความกา้วหนา้ รวมถึงเพิ่มมาตรฐานการใหบ้รกิารและมาตรฐานการทาํงานใหอ้ยู่ในระดบัสากล 

เพื่อเป็นผู้ใหบ้ริการดา้นการประกันภัยสุขภาพ ที่สามารถใหค้วามคุม้ครองผู้เอาประกันภัยทุกท่านอย่างมั่นคง

ตลอดไป 

 

 (นายอภิรกัษ ์ไทพฒันกลุ) 

 ประธานกรรมการ 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 2 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ (จาํกัด) มหาชน  ประกอบดว้ยกรรมการ 

จาํนวน 3 ท่าน  ดงันี ้

1. นายเกรียงศกัด์ิ  สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอบรม  เชาวนเ์ลิศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวีรเวท  ไชยวรรณ กรรมการตรวจสอบ  (ลาออก  มีผลวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559) 

4. นายดลุยวิทย ์ อินทปันตี กรรมการตรวจสอบ  (รบัตาํแหน่ง  มีผลวนัที่ 1 สิงหาคม 2559) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกันปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2559 มีการประชมุรวม 4 ครัง้ ดงันี ้

ประชมุครัง้ที่ 1  วนัที่ 31 มีนาคม 2559 

ประชมุครัง้ที่ 2  วนัที่ 21 เมษายน 2559  

ประชมุครัง้ที่ 3  วนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 และ 

ประชมุครัง้ที่ 4  วนัที่ 27 ตลุาคม 2559  

โดยมีสาระสาํคญัดงันี ้

1. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เชื่อถือได ้มีการเปิดเผย

ขอ้มลูที่สาํคญัโดยครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

2. สอบทาน และประเมินผลใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล และรดักมุ โดยไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในใหช้ดัเจน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภยั ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะ 

กรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 1 ครัง้ เม่ือวันที่  21 

เมษายน 2559 

5. ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต่อคณะ 

กรรมการบรษัิทฯ 
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จากการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความ 

เห็นว่า งบการเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสาํคญัครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ มีการ

ดาํเนินงานภายใตร้ะบบการควบคมุภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และนโยบายที่คณะ 

กรรมการบริษัทฯ กาํหนด  มีการบรหิารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางการปฏิบติัที่ดี และไม่พบว่ามีประเด็นเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทจุรติ มีสิ่งผิดปกติ หรือมี

ความบกพรอ่งที่สาํคญัในระบบควบคมุภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภยั หรือกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ ที่มีนยัสาํคญั 

 

 

 

 นายเกรียงศกัด์ิ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ ประจาํปี 2559 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงาน ปี 2557 - 2559 

 (หน่วย: บาท) 

ผลการดาํเนินงาน 2557 2558 2559 

เบีย้ประกันภัยรับ 223,946,805 237,550,925 272,114,924 

เบีย้ประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 212,990,538 226,328,673 246,328,354 

ค่าสินไหมจ่ายสุทธิ 130,423,461 130,379,762 151,410,556 

ค่านายหน้าจ่ายสุทธิ 25,044,351 26,107,439 28,196,073 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดและค่าใช้จ่าย

ในการรับประกันอ่ืน 

11,058,414 13,782,207 17,526,600 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 46,464,312 56,059,264 49,195,124 

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานรวม 41,275,336 44,741,644 47,107,014 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 5,188,975 11,317,600 2,088,110 

รายได้จากการลงทุนและรายได้อ่ืน 7,862,334 6,153,885 6,498,941 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 13,051,309 17,471,486 8,587,050 

ภาษีเงนิได้ 2,949,268 4,117,753 1,977,846 

กาํไรสุทธิ 10,102,041 13,353,733 6,609,204 

กาํไรต่อหุ้นพืน้ฐาน 10.10 13.35 6.61 

 

ฐานะการเงนิ 2557 2558 2559 

สินทรัพยร์วม 278,382,538 301,731,959       346,628,186  

หนีส้ินรวม 165,987,630 176,724,977       214,636,669  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 112,394,908 125,006,982       131,991,517  

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 2559 

อัตราสินไหมต่อเบีย้ประกันภัยทีถ่ือเป็น

รายได้ 

61.23% 57.61% 61.47% 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุน 360.60% 401.27% 418.50% 

อัตรากาํไรต่อยอดขาย 4.54% 5.62% 2.43% 

อัตรากาํไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.05% 10.68% 5.01% 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 5 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

กราฟแสดงผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบปี 2557 - 2559 

 

  

 

  
 

  



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 6 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ประวัติบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 
 

ตน้ปี 2522 บรษัิท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการรเิริ่ม และดาํเนินการจดัตัง้โดย

นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการบรษัิทในกลุม่ไทยประกนัชีวิต 

1 พฤษภาคม 2522 จดทะเบียนเป็นบรษัิทจาํกดั ทะเบียนเลขที่ 0105522008902 (บอจ. 923) ดว้ยทนุจด

ทะเบียนเริ่มแรก 10 ลา้บาท ชาํระเต็มมลูค่า โดยมีนายกอปร กฤตยากีรณ เป็น

กรรมการผูจ้ดัการคนแรก 

19 กนัยายน 2522 ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัประเภทการประกนัสขุภาพ ใบอนญุาต 

 

เลขที่ 7/2522 จากกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ในสมยันายอบ วสรุตัน ์เป็น

รฐัมนตรีฯ 

เริ่มดาํเนินธุรกิจโดยมีสาํนกังานแห่งแรกอยู่ที่อาคารมลูนิธิอือ้จือเหลียง (หลงัเดิม) ชัน้ 2 

เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 

17 มีนาคม 2523 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัสขุภาพหมู่ จากนายทะเบียนประกนัวินาศภยั   

เป็นฉบบัแรก 

1 มกราคม 2524 นายอภิรกัษ ์ไทพฒันกลุ เขา้รบัตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

1 มกราคม 2529 นางสาวปราณีต วีรกลุ เขา้รบัตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

15 กนัยายน 2532 ยา้ยสาํนกังานมาอยู่ที่ อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ชัน้ 3 เลขที่ 123 ถนนรชัดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

22 สิงหาคม 2533 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัสขุภาพรายบคุคลจากนายทะเบยีนประกนัวินาศภยั 

1 เมษายน 2545 นางวรางค ์ไชยวรรณ เขา้รบัตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

1 กรกฎาคม 2545 นายพทุธา วิรยิบวร เขา้รบัตาํแหน่งผูจ้ดัการทั่วไป 

1 กมุภาพนัธ ์2546 ยา้ยสาํนกังานมาอยู่ที่ อาคารอารเ์อส ทาวเวอร ์ชัน้ 31 เลขที่ 121/89 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

19 พฤศจิกายน 2546 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัอบุติัเหตแุละสขุภาพระหว่างการเดินทาง 

31 มีนาคม 2547 เพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 30 ลา้นบาท ชาํระเต็มมลูค่า 

4 ตลุาคม 2547 นายสวุฒัน ์ฤกษส์จุรติ เขา้รบัตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการทั่วไป 

27 ตลุาคม 2547 เพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 50 ลา้นบาท ชาํระเต็มมลูค่า 

26 พฤษภาคม 2548 เพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 100 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 75 ลา้นบาท 

7 มิถนุายน 2549 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัอบุติัเหตแุละสขุภาพระหว่างการเดินทางสาํหรบั  

ผูเ้ดินทางเขา้มาในประเทศไทย 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 7 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

12 ธนัวาคม 2549 ชาํระทนุเพิ่มเป็น 85 ลา้นบาท 

27 กรกฎาคม 2550 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัภยัชดเชยรายไดร้ะหว่างรกัษาพยาบาลใน

โรงพยาบาล 

30 เมษายน 2552 ชาํระทนุเพิ่มเป็น 100 ลา้นบาท 

23 พฤศจิกายน 2552 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัภยัมะเรง็ 

1 กนัยายน 2553 ไดร้บัรางวลับรษัิทประกนัวินาศภยัที่มีการพฒันาการบรหิาร ดีเด่นอนัดบั 2 ประจาํปี 

2552 จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) 

28 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบคุคลตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 ทะเบียนเลขที่ 0107555000112 

19 มิถนุายน 2557 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัภยัประกนัภยัอบุติัเหตสุว่นบคุคล 

21 ธนัวาคม 2557 ไดร้บัความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัภยัประกนัภยัอบุติัเหตกุลุม่ 

1 พฤษภาคม 2558 ครบ 36 ปีของการดาํเนินกิจการของบรษัิท 

 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 8 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบรษัิท บรษัิท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

สถานที่ตัง้ อาคารอารเ์อส ทาวเวอร ์ชัน้ 31 

เลขที่ 121/89 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกจิ การประกนัภยัสขุภาพ 

ใบอนญุาตประกนัภยัเลขที่ 7/2522 

วนัที่ไดร้บัอนญุาต 19 กนัยายน 2522 

วนัที่จดทะเบียนบรษัิท 1 พฤษภาคม 2522 

ทะเบียนเลขที่ 0105522008902 (บอจ. 923) 

วนัที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน 28 พฤษภาคม 2555 

ทะเบียนเลขที่ 0107555000112 

ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

ทนุที่ออกและชาํระแลว้ 100,000,000 บาท 

หุน้สามญั 1,000,000 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สาํนกังานผูต้รวจบญัช ี บรษัิท สอบบญัช ีดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ผูส้อบบญัช ี นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 2982 หรือ 

นางสาวสมจินตนา พลหริญัรตัน ์ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5599 หรือ 

นางสาวสภุาภรณ ์ มั่งจิตร ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 8125 

โทรศพัท ์ 02 202 9200 

โทรสาร 02 641 3131 

เว็บไซต ์ www.thaihealth.co.th 

 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 9 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

ช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท สุราสัมพันธ ์จาํกัด 210,000 21.00 

บริษัท วีซี สมบัติ จาํกัด 180,000 18.00 

นางวรางค ์ไขยวรรณ 100,000 10.00 

นางสาววีณา ไชยวรรณ 100,000 10.00 

นางชัชฏา มาลากุล ณ อยุธยา 100,000 10.00 

นายไชย ไชยวรรณ 99,900 9.99 

บริษัท ญาติสัมพันธ ์จาํกัด 60,000 6.00 

นายวานิช ไชยวรรณ 50,000 5.00 

นางนนทนา ไชยวรรณ 50,000 5.00 

นายวีรเวท ไชยวรรณ 50,000 5.00 

 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 10 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 นายวานิช ไชยวรรณ ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 

 นายอภิรกัษ ์ไทพฒันกลุ ประธานกรรมการ 

 นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ 

 นายสวสัด์ิ นฤวรวงศ ์ กรรมการ 

 นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ (ลาออก  มีผลวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559) 

 นายดลุยวิทย ์ อินทปันตี กรรมการ  (รบัตาํแหน่ง  มีผลวนัที่ 1 สิงหาคม 2559) 

 นายเกรียงศกัด์ิ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ กรรมการอิสระ 

 ผศ.อบรม เชาวนเ์ลิศ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายเกรียงศกัด์ิ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ผศ.อบรม เชาวนเ์ลิศ กรรมการตรวจสอบ 

 นายวีรเวท  ไชยวรรณ กรรมการตรวจสอบ  (ลาออก  มีผลวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559) 

 นายดลุยวิทย ์ อินทปันตี กรรมการตรวจสอบ  (รบัตาํแหน่ง  มีผลวนัที่ 1 สิงหาคม 2559) 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 11 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

การประชุมคณะกรรมการประจาํปี 2559 
 

ช่ือกรรมการ เข้าประชุม (คร้ัง) การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

นายอภรัิกษ ์ไทพัฒนกุล 4 4 

นางวรางค ์ไชยวรรณ 4 4 

นายสวัสดิ ์นฤวรวงศ ์ 4 4 

นายวีรเวท ไชยวรรณ 1 3 4 

นายดุลยวทิย ์ อินทปันตี 2 1 4 

นายเกรียงศักดิ ์สุไพบูลยพ์พิัฒน ์ 4 4 

ผศ.อบรม เชาวนเ์ลิศ 3 4 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 
 

ช่ือกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุม (คร้ัง) การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

นายเกรียงศักดิ ์สุไพบูลยพ์พิัฒน ์ 4 4 

ผศ.อบรม เชาวนเ์ลิศ 3 4 

นายวีรเวท ไชยวรรณ 3 4 

นายดุลยวทิย ์ อินทปันตี 1 4 

ผลประโยชนต์อบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2559 

ชื่อกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้สิน้เป็นเงนิ 

นายอภรัิกษ ์ไทพัฒนกุล   32,000.00 บาท 25,000.00 บาท 57,000.00 บาท 

นายสวัสดิ ์นฤวรวงศ ์   28,000.00 บาท 15,000.00 บาท 43,000.00 บาท 

นายวีรเวท ไชยวรรณ  42,000.00 บาท 15,000.00 บาท 57,000.00 บาท 

นายเกรียงศักดิ ์สุไพบลูยพ์ิพฒัน ์ 60,000.00 บาท 15,000.00 บาท 75,000.00  

ผศ.อบรม เชาวนเ์ลิศ 42,000.00 บาท 15,000.00 บาท 57,000.00  

นายดุลวิทย ์อนิทปันต ี 14,000.00 บาท - 14,000.00  

นางวรางค ์ไชยวรรณ  - 15,000.00 บาท 15,000.00  

รวม 218,000.00 บาท 100,000.00 บาท 318,000.00  

 
1 ลาออกจากกรรมการ  มีผลวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559 
2 เขา้รบัตาํแหน่งกรรมการ  มีผลวนัที่ 1 สิงหาคม 2559 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 12 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

คณะผู้บริหาร 

 นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ 

 นายสวุฒัน ์ฤกษส์จุรติ ผูจ้ดัการทั่วไป 

 นางกรกนก วงศพ์านิช ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป  

 นายสมพงษ ์บณุยนิธิกลุ ผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายปฏิบติัการ 

 นายสวิุทย ์เก่งวิบลูย ์ ผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายสินไหมทดแทน 

 นายมาโนช กิจสวสัด์ิ ผูจ้ดัการสายงานอาวโุส สายงานการตลาดประกนักลุม่ 

 นายธีรพงษ ์อิศรภกัดี ผูจ้ดัการสายงาน สายงานการตลาดประกนัรายบคุคล 

 นางรุง่นภา รอดชีวนั ผูจ้ดัการสายงาน สายงานการจดัการกรมธรรม ์

 นางสาวจนัทนา ศรีนุ่ม ผูจ้ดัการสายงาน สายงานบญัชี 

 นายวิชยั อารณัยร์กัษ ์ ผูจ้ดัการสว่นอาวโุส สว่นการตลาดประกนัการเดินทาง 

 นางอรนชุ เนียมสวุรรณ ผูจ้ดัการสว่นอาวโุส สว่นการรบัประกนั – ประกนักลุม่ 

 นางวรุณภา กณุฑลจินดา ผูจ้ดัการสว่นอาวโุส สว่นการแพทยแ์ละเครือข่ายโรงพยาบาล 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 13 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

โครงสร้างองคก์ร 

 



รายงานประจาํปี 2559 

 บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

 14 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

สรุปธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ปี 2559 และแนวโน้มธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ปี 2560 - 2562 

สภาวะตลาด แนวโน้มทางการตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

ตลาดการประกันภัยสุขภาพในประเทศไทย ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย มีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่องทกุปี ๆ ในปี 2558 ขยายตวัประมาณ 7.26 เปอรเ์ซ็นต ์ในปี 2559 ขยายตวัประมาณ 10.89 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่ง

บรษัิทฯ คาดว่าตลาดประกนัภยัสขุภาพจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอตัราประมาณ 10.00 เปอรเ์ซ็นตต่์อปี ในระยะ 3 

ปีขา้งหนา้ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 (ตามตารางดา้นลา่ง) 
 

 2558 2559 2560 2561 2562 

ไทยประกันสุขภาพ (ล้านบาท) 237.55 272.11 300.00 345.00 400.00 

ตลาดรวม (ล้านบาท) 7,563.01 8,386.743 9,225.00 10,148.00 11,163.00 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 

3.14 3.25 3.25 3.40 3.58 

อัตราการเติบโต 

ในส่วนของการเติบโต และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ตอ้งการรกัษาส่วนแบ่งทาง

การตลาดใหไ้ม่ตํ่ากว่า 3.00 เปอรเ์ซ็นต ์ในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 (ตามตารางดา้นลา่ง) 
 

 2558 2559 2560 2561 2562 

ไทยประกันสุขภาพ (เปอรเ์ซน็ต)์ 6.30 14.55 10.25 15.00 15.94 

ตลาดรวม (เปอรเ์ซ็นต)์ 7.26 10.893 10.00 10.00 10.00 

 

 
3 ตวัเลขประมาณการ 
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ผลการดาํเนินงานของบริษัท ปี 2559 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีเบีย้ประกันภยัรบัจาํนวน 272,114,924 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 14.55 

เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรายไดจ้าํนวน 246,328,354 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 8.84 ค่าสินไหมจ่ายสุทธิ 

151,410,556 บาท ค่านายหน้าจ่ายสุทธิ 28,196,073 บาท ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดและค่าใช้จ่ายในการ

รบัประกันอ่ืน 17,526,600 บาท รวมเป็นรายจ่ายในการรบัประกันภัยจาํนวน 197,133,229 บาท เพิ่มขึน้จากปี 

2558 รอ้ยละ 15.78 กาํไรจากการรบัประกันภัย 49,195,124 บาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 12.24 ค่าใช้จ่าย

ดาํเนินงานรวม 47,107,014 เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 5.29 กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,088,110 บาท ลดลงจาก

ปี 2558 รอ้ยละ 81.55 รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้นจาํนวน 6,498,941 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 

5.61 กาํไรก่อนภาษีเงินได ้8,587,050 บาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 50.85 กาํไรสทุธิ 6,609,204 บาท ลดลงจาก

ปี 2558 รอ้ยละ 50.51 กาํไรต่อหุน้พืน้ฐาน 6.61 บาท 

ดา้นฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีสนิทรพัยร์วม 346,628,186 บาท เพิ่มขึน้จาก

ปี 2558 รอ้ยละ 14.88 มีหนีส้ินรวม 214,636,669 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 21.45 และมีสว่นของผูถื้อหุน้ 

131,991,517 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 5.59 
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แผนรองรับการขยายงานของบริษัทในอนาคต 

ด้านสินค้า 

บริษัทฯ จะจดัหาแบบประกันภยัสขุภาพใหม่ๆ เพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของตลาด และเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง พรอ้มทั้งจะดาํเนินการปรบัปรุงผลประโยชนค์วามคุม้ครองของแผนการ

ประกนัภยัสขุภาพเดิมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนปรบัเบีย้ประกันภยัใหเ้หมาะสมกับอตัรา

สินไหมทดแทนที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น

ตลอดทกุปี 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ในการรองรับการขยายงาน

ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ใน อ น า ค ต ด้าน ช่ อ ง

ทางการจัดจาํหน่าย บริษัทฯ จะยังคง

ใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายที่ มีอยู่ใน

ปัจจุบนัคือ ตวัแทน นายหนา้ ลกูคา้ตรง (ทัง้แบบ Walk In และผ่านระบบ On Line) และ Bancassurance โดยมี

แผนงานในการเพิ่มฐานลูกคา้ทางการตลาดผ่านช่องทาง Bancassurance ใหม้ากขึน้ และรกัษาฐานลูกคา้ใน

ช่องทางการจาํหน่ายอ่ีนใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขนักบับรษัิทคู่แข่งในตลาดได ้

ด้านระบบงาน / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทฯ จะพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องตามหลักการ Total Quality Management (TQM) ซึ่งเป็น

หลกัการบรหิารงานซึ่งบรษัิทฯ ไดด้าํเนินงานตามหลกัการนีม้าตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี  

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัจะดาํเนินการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนนุการทาํงานของ

บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตามที่ไดท้าํมาโดยตลอดเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทฯ ไดเ้ริ่มใชร้ะบบ Creator (Core System) 

สาํหรบัการออกกรมธรรมใ์หม่ ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยไดร้บัความร่วมมือในการพัฒนาระบบจาก

สายงานสารสนเทศของ บมจ.ไทยประกนัชีวิต และมีการพฒันาระบบงานต่อไปสูร่ะบบงานทางธุรกิจอ่ืนๆ   

ต่อมา ในปี 2559 บริษัทฯ ไดข้ยายขีดความสามารถของระบบงาน Creator ต่อไปยังกระบวนการรับ

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง และกระบวนการบัญชี และบริษัทฯ มีแผนการพัฒนา

ระบบงาน Creator ใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ด้านพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ ว่าเป็นทรพัยากรสาํคัญและเป็นหวัใจ

หลกัในผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเรจ็และสามารถแข่งขนักบัสภาวะการแข่งขนัของตลาดได ้ดงันัน้ 

บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ใหเ้หมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
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ทาํงานของพนกังาน รวมถึงเสริมสรา้งความจูงใจในการทาํงาน และการสรา้งวฒันาธรรมองคก์รที่ดีและมีคณุค่า

อย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยใช้กลยุทธ์การ

บริหารทรพัยากรบุคคลที่เหมาะสมกับองคก์ร 

ความสามารถในการพัฒนาของพนักงานแต่

ละราย และความตอ้งการดา้นธุรกิจของบรษัิท

ฯ รวมทั้ง มีแผนงานในการพัฒนาระบบงาน

บ ริห ารท รัพ ยากรบุค คล ของบ ริ ษั ท ฯ  ให้

เหมาะสมและมีมาตรฐานมากขึน้ ทั้งนี ้เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่ม

คุณภาพในการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย

อย่างดียิ่งๆ ขึน้ไป 

ด้านเงนิกองทุนของบริษัทฯ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท เรียกชาํระแล้วทั้งจาํนวน มี

เงินกองทุนตามบญัชี 131.99 ลา้นบาท มีเงินกองทุนตามราคาประเมิน 126.66 ลา้นบาท มีเงินกองทุนที่สามารถ

นาํมาใชไ้ดท้ัง้หมด (Total Capital Available) 125.55 ลา้นบาท และมีเงินกองทุนที่ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 30.00 

ลา้นบาท คิดเป็นอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 418.50 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าทุนจดทะเบียน

จาํนวนดังกล่าวจะเพียงพอที่จะรองรบัการขยายงานของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ที่คาดว่า บริษัทฯ จะมี

เงินกองทนุตามบญัชีเม่ือสิน้ปี 2562 เป็นจาํนวนทัง้สิน้ประมาณ 200.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราสว่นความเพียงพอ

ของเงินกองทนุประมาณ 665.00 เปอรเ์ซ็นต ์
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งบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(ตามเอกสารแนบทา้ย) 


