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สารจากประธานกรรมการ 

เรียนทานผูถือหุน 

สืบเน่ืองจากการท่ีประชากรมีแนวโนมอายุยืนขึ้น ผูคนใสใจ

ในสุขภาพมากขึ้น กอปรกับประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

และคารักษาพยาบาลรวมถึงคาบริการทางการแพทยท่ีสูงมากขึ้นทุก

วัน ทำใหตลาดประกันสุขภาพในเมืองไทยมีอัตราการเติบโตท่ีสูงขึ้น

ตามไปดวย เหลาน้ี ลวนสงผลใหการแขงขันในตลาดประกันสุขภาพ

เพิ่มขึ้นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดจากการท่ีมีบริษัทประกัน

วินาศภัยเขามาทำตลาดประกันสุขภาพกันมากขึ้น คณะกรรมการ

บริษัทจึงมีความเห็นวา บริษัทตองพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ืองเพื่อ

แขงขันในตลาดท่ีนับวันจะย่ิงแขงขันรุนแรงขึ้น 

ในป 2560 แมวาบริษัทฯ จะมีเบ้ียประกันภัยรับใกลเคียงกับ

ป 2559 คือ มีเบ้ียประกันภัยรับจำนวน 275,918,665 บาท ซึ่ง

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.40 เมื่อเทียบกับป 2559 แตบริษัทฯ สามารถทำ

กำไรสุทธิไดถึง 13,333,547 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 101.74 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2559 ดานฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 366,373,145 

บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 5.70 มีหน้ีสินรวม 221,178,148 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 3.05 และมี

สวนของผูถือหุน 145,194,998 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 10.00 และมีกำไรสะสม 45,139,504 บาท 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ มาโดย

ตลอดในทุกดาน ขอขอบคุณคณะผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ท่ีรวมมือรวมใจทุมเทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลัง

ความสามารถ ทำใหบริษัทฯ มีประกอบการท่ีดีและเติบโตอยางตอเน่ือง พรอมกันน้ี ผมขอขอบคุณผูเอาประกันภัย 

ตัวแทน และนายหนาทุกทาน ท่ีไดใหความไววางใจในการใชบริการประกันภัยสุขภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ

พัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา รวมถึงเพิ่มมาตรฐานการใหบริการและมาตรฐานการทำงานใหอยูในระดับสากล 

เพื่อเปนผูใหบริการดานการประกันภัยสุขภาพ ท่ีสามารถใหความคุมครองผูเอาประกันภัยทุกทานอยางมั่นคง

ตลอดไป 

 

 (นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล) 

 ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

ประจำป 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อทำหนาท่ีชวยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีกำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงหลักจรรยาบรรณตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัท ไทยประกัน

สุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีความโปรงใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ (จำกัด) มหาชน ประกอบดวยกรรมการบรษิัทท่ีเปน

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 4 ป นับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ดังมีรายช่ือ

กรรมการ ดังน้ี 

1. นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอบรม เชาวนเลิศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายดุลยวิทย อินทปนตี กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหวางป 2560 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ดังน้ี 

- ประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 มกราคม 2560 

- ประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 เมษายน 2560 

- ประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 และ 

- ประชุมครั้งท่ี 4 วันท่ี 27 ตุลาคม 2560 

โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ ถูกตอง เช่ือถือได มีการเปดเผย

ขอมูลท่ีสําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ

ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผลและรัดกุม ตามกรอบท่ีไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล 

รวมถึงกำหนดอำนาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ขอกําหนดของสํานักงานคปภ. 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี 

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จากการปฏบัิติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวางบ

การเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสำคัญครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ มีการดำเนินงาน

ภายใตระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนด มีการบริหารความเส่ียงอยางเพียงพอ การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักเกณฑและแนว

ทางการปฏิบัติท่ีดี และไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมี

ความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีนัยสำคัญ 

 
 

 นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

  

 

 

 

 

  



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 4 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ประจำป 2560 

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ป 2558 - 2560 

 (หนวย: บาท) 

ผลการดำเนินงาน 2558 2559 2560 

เบี้ยประกันภัยรับ 237,550,925 272,114,924 275,918,665 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 226,328,673 246,328,354 265,123,798 

คาสินไหมจายสุทธ ิ 130,379,762 151,410,556 150,701,081 

คานายหนาจายสุทธิ 26,107,439 28,196,073 28,672,280 

คาใชจายสงเสริมการตลาดและคาใชจายใน

การรับประกันอ่ืน 

13,782,207 17,526,600 22,899,388 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 56,059,264 49,195,124 62,851,049 

คาใชจายดำเนินงานรวม 44,741,644 47,107,014 52,449,720 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 11,317,600 2,088,110 10,401,329 

รายไดจากการลงทุนและรายไดอ่ืน 6,153,885 6,498,941 6,284,698 

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 17,471,486 8,587,050 16,686,027 

ภาษีเงินได 4,117,753 1,977,846 3,352,480 

กำไรสุทธ ิ 13,353,733 6,609,204 13,333,547 

กำไรตอหุนพ้ืนฐาน 13.35 6.61 13.33 

 

ฐานะการเงิน 2558 2559 2560 

สินทรัพยรวม 301,731,959 346,628,186  366,373,145  

หน้ีสินรวม 176,724,977 214,636,669  221,178,148  

สวนของผูถือหุน 125,006,982 131,991,517  145,194,998  

 

อัตราสวนทางการเงิน 2558 2559 2560 

อัตราสินไหมตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 57.61% 61.47% 56.84% 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 401.27% 418.50% 468.25% 

อัตรากำไรตอยอดขาย 5.62% 2.43%  4.8% 

อัตรากำไรตอสวนของผูถือหุน 10.68% 5.01% 9.18% 
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กราฟแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบป 2558 - 2560 
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ประวัติบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
 

ตนป 2522 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไดรับการริเริ่ม และดำเนินการจัดต้ัง

โดยนายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต 

1 พฤษภาคม 2522 จดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขท่ี 0105522008902 (บอจ. 923) ดวย

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลาบาท ชำระเต็มมูลคา โดยมีนายกอปร กฤตยากีรณ 

เปนกรรมการผูจัดการคนแรก 

19 กันยายน 2522 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทการประกันสุขภาพ 

ใบอนุญาตเลขท่ี 7/2522 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในสมัย    

นายอบ วสุรัตน เปนรัฐมนตรีฯ 

เริ่มดำเนินธุรกิจโดยมีสำนักงานแหงแรกอยูท่ีอาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง (หลังเดิม) 

ชั้น 2 เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

17 มีนาคม 2523 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันสุขภาพหมูจากนายทะเบียนประกันวินาศภัย

เปนฉบับแรก 

1 มกราคม 2524 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล เขารับตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

1 มกราคม 2529 นางสาวปราณีต วีรกุล เขารับตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

15 กันยายน 2532 ยายสำนักงานมาอยูท่ี อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 3 เลขท่ี 123 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

22 สิงหาคม 2533 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันสุขภาพรายบุคคลจากนายทะเบียนประกัน

วินาศภัย 

1 เมษายน 2545 นางวรางค ไชยวรรณ เขารับตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

1 กรกฎาคม 2545 นายพุทธา วิริยบวร เขารับตำแหนงผูจัดการท่ัวไป 

1 กุมภาพันธ 2546 ยายสำนักงานมาอยูท่ี อาคารอารเอส ทาวเวอร ชั้น 31 เลขท่ี 121/89 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

19 พฤศจิกายน 2546 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง 

31 มีนาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 30 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา 

4 ตุลาคม 2547 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต เขารับตำแหนงเปนผูจัดการท่ัวไป 

27 ตุลาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 50 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา 

26 พฤษภาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 100 ลานบาท ชำระแลว 75 ลานบาท 

7 มิถุนายน 2549 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง

สำหรับผูเดินทางเขามาในประเทศไทย 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 7 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

12 ธันวาคม 2549 ชำระทุนเพิ่มเปน 85 ลานบาท 

27 กรกฎาคม 2550 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาล 

30 เมษายน 2552 ชำระทุนเพิ่มเปน 100 ลานบาท 

23 พฤศจิกายน 2552 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัยมะเร็ง 

1 กันยายน 2553 ไดรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีการพัฒนาการบริหาร ดีเดนอันดับ 2 

ประจำป 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) 

28 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 ทะเบียนเลขท่ี 0107555000112 

19 มิถุนายน 2557 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

21 ธันวาคม 2557 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 

8 มิถุนายน 2560 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต เขารับตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 8 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ขอมูลบริษัท 
 

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

สถานท่ีต้ัง อาคารอารเอส ทาวเวอร ช้ัน 31 

เลขท่ี 121/89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกิจ การประกันภัยสุขภาพ 

ใบอนุญาตประกันภัยเลขท่ี 7/2522 

วันท่ีไดรับอนุญาต 19 กันยายน 2522 

วันท่ีจดทะเบียนบริษัท 1 พฤษภาคม 2522 

ทะเบียนเลขท่ี 0105522008902 (บอจ. 923) 

วันท่ีจดทะเบียนแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชน 

28 พฤษภาคม 2555 

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000112 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชำระแลว 100,000,000 บาท 

หุนสามัญ 1,000,000 มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

สำนักงานผูตรวจบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ผูสอบบัญชี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือ 

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 5599 หรือ 

นางสาวสุภาภรณ  มั่งจิตร ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 8125 

โทรศัพท 02 202 9200 

โทรสาร 02 641 3131 

เว็บไซต https://www.thaihealth.co.th 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 9 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

โครงสรางผูถือหุน 
 

ชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

บริษัท สุราสัมพันธ จำกัด 210,000 21.00 

บริษัท วีซี สมบัติ จำกัด 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 จำกัด 60,000 6.00 

นายวานิช ไชยวรรณ 50,000 5.00 

นางนนทนา ไชยวรรณ 50,000 5.00 

นายวีรเวท ไชยวรรณ 50,000 5.00 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 10 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 นายวานิช ไชยวรรณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล ประธานกรรมการ 

 นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการผูจัดการ 

 นายสวัสด์ิ นฤวรวงศ กรรมการ 

 นายดุลยวิทย  อินทปนตี กรรมการ   

 นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ 

 ผศ.อบรม เชาวนเลิศ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ผศ.อบรม เชาวนเลิศ กรรมการตรวจสอบ 

 นายดุลยวิทย  อินทปนตี กรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นางวรางค ไชยวรรณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นายดุลยวิทย  อินทปนตี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการบริหารความเส่ียง 

 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการบริหารความเส่ียง 

 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 นางสาวจันทนา  ศรีนุม กรรมการบริหารความเส่ียง



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 11 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

การประชุมคณะกรรมการประจำป 2560 
 

ชื่อกรรมการ เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล 4 4 

นางวรางค ไชยวรรณ 4 4 

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต1 4 4 

นายสวัสด์ิ นฤวรวงศ 4 4 

นายดุลยวิทย  อินทปนตี  4 4 

นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 4 4 

ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 4 4 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2560 
 

ชื่อกรรมการตรวจสอบ เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 4 4 

ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 4 4 

นายดุลยวิทย  อินทปนตี 4 4 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจำป 2560 
 

ชื่อกรรมการบริหารความเส่ียง เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายดุลยวิทย  อินทปนตี2 4 4 

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต 4 4 

นางกรกนก วงศพานิช2 4 4 

นางอรนุช  เนียมสุวรรณ 4 4 

นางสาวจันทนา  ศรีนุม 3 4 

1  ไดรับแตงต้ังมีผลต้ังแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 
2  ไดรับแตงต้ังมีผลต้ังแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 

 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 12 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการประจำป 2560 
 

ชื่อกรรมการ คาเบ้ียประชุมกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งส้ินเปนเงิน 

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล   32,000.00 บาท 25,000.00 บาท 57,000.00 บาท 

นายสวัสด์ิ นฤวรวงศ    28,000.00 บาท 15,000.00 บาท 43,000.00 บาท 

นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน  60,000.00 บาท 15,000.00 บาท 75,000.00 บาท  

ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 56,000.00 บาท 15,000.00 บาท 71,000.00 บาท 

นายดุลวิทย อินทปนตี 71,000.00 บาท 15,000.00 บาท 86,000.00 บาท 

นางวรางค ไชยวรรณ  - 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท  

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต2 - 8,750.00 บาท 8,750.00 บาท 

รวม 247,000.00 บาท 108,750.00 บาท 355,750.00 บาท  

2 ดำรงตำแหนงกรรมการ มีผลตัง้แตวันที่ 8 มิถุนายน 2560 

 

 

คณะผูบริหาร 

นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการผูจัดการ 

นางกรกนก วงศพานิช เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูชวยกรรมการผูจัดการ 

นายมาโนช กิจสวัสด์ิ ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุม 

นายธีรพงษ อิศรภักดี ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ 

นางรุงนภา รอดชีวัน ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม 

นางสาวรฐา โตรัตนคุนต ผูจัดการสายงานอาวุโส ฝายปฏิบัติการ 

นางสาวจันทนา ศรีนุม ผูจัดการสายงาน สายงานบัญชี 

นายณัช ไชยวรรณ ผูจัดการสายงาน สวนพัฒนาธุรกิจ 

นายวิชัย อารัณยรักษ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง 

นางอรนุช เนียมสุวรรณ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการรับประกัน 

นางวรุณภา กุณฑลจินดา ผูจัดการสวนอาวุโส สวนการแพทยและเครือขายโรงพยาบาล 

นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท ผูจัดการสวน สายงานการเงิน 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 13 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

โครงสรางองคกร 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
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สรุปธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2560 และแนวโนมธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2561 - 2563 

สภาวะตลาดและแนวโนมตลาด และ สวนแบงทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

ตลาดการประกันภัยสุขภาพในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองทุกป โดยในป 2559 ขยายตัว

ประมาณรอยละ 9.07 และป 2560 ขยายตัวประมาณ รอยละ 11.57 ซึ่งบริษัทฯ คาดการณวาตลาดประกัน

สุขภาพจะเติบโตอยางตอเน่ืองในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2561 – 2563) ประมาณอัตรารอยละ 10.00 ตาม

ตารางดานลาง 

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

ไทยประกันสุขภาพ (ลานบาท) 272.11  275.92  310.00  350.00  400.00  

ตลาดรวม (ลานบาท) 8,249.77  9,203.45  10,123.80  11,136.18  12,249.80  

สวนแบงทางการตลาด (%) 3.30  3.00  3.06 3.14 3.27 

อัตราการเติบโต 

ในสวนของการเติบโตและสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ตองการรักษาสวนแบงทาง

การตลาดไมใหต่ำกวารอยละ 3 ในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2561 – 2563) โดยมีรายละเอียดตามตารางดานลาง 

ป พ.ศ.   2559 2560 2561 2562 2563 

ไทยประกันสุขภาพ (%) 14.55  1.40  12.35  12.90  14.29  

ตลาดรวม (%) 9.07  11.57 10.00  10.00  10.00  

 
ผลการดำเนินงานของบริษัท ป 2560 

ในป พ.ศ. 2560 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยรับจำนวน 275,918,665 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 1.40 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดจำนวน 265,123,798 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 7.63 คาสินไหมจายสุทธิ 

150,701,081 บาท คานายหนาจายสุทธิ 28,672,280 บาท คาใชจายสงเสริมการตลาดและคาใชจายในการ

รับประกันอื่น 22,899,388 บาท รวมเปนรายจายในการรับประกันภัยจำนวน 202,272,749 บาท เพิ่มขึ้นจากป 

2559 รอยละ 2.61 กำไรจากการรับประกันภัย 62,851,049 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 27.76 คาใชจาย

ดำเนินงานรวม 42,449,720 เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 11.34 กำไรจากการดำเนินงาน 10,401,329 บาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 398.12 รายไดจากการลงทุนและรายไดอื่นจำนวน 6,284,698 บาท ลดลงจากป 

2559 รอยละ 3.30 กำไรกอนภาษีเงินได 16,686,027 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 94.32 กำไรสุทธิ 

13,333,547 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 101.74 กำไรตอหุนพื้นฐาน 13.33 บาท 

ดานฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 366,373,145 บาท เพิ่มขึ้น

จากป 2559 รอยละ 5.70 มีหน้ีสินรวม 221,178,148 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 3.05 และมีสวนของผูถือ

หุน 145,194,998 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 10.00 
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แผนรองรับการขยายงานของบริษัทฯ 

ดานสินคา 

บริษัทฯ จะจัดหาแบบประกันภัยสุขภาพใหมๆ เพิ่มเติม และจะดำเนินการปรับปรุงผลประโยชนความ

คุมครองของแผนประกันภัยสุขภาพเดิม

ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

พรอมท้ังปรับเบ้ียประกันภัยใหเหมาะสม

กับอัตราสินไหมทดแทนท่ีมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นทุกป อีกดวย 

ท้ังน้ี การดำเนินการดานสินคา 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ซึ่งจะทำหนาท่ีรับผิดชอบใน

การพิจารณา กำกับ ดูแลใหสินคาประกันสุขภาพของบริษัทฯ สอดคลองกับความตองการของตลาด เหมาะสมกับ

บริบทของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และขอกำหนดตางๆ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจอยางเครงครัด 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจะรักษามาตรฐานการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิง การบริการดานงานสินไหม

ทดแทนใหรวดเร็ว เปนธรรม และสรางความพึงพอใจของลูกคา และเพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะไดรับบริการและไดรับ

เงินสินไหมทดแทนท่ีครบถวน ถูกตองตามท่ีกำหนดไวในกรมธรรม 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

บริษัทฯ ยังคงใชชองทางการจัดจำหนายท่ีมีในปจจุบัน ประกอบดวย ตัวแทน นายหนา ลูกคาตรง 

Bancassurance และ เว็บไซต (Internet Online) และถึงแมวาบริษัทฯ จะยังคงใชชองทางการจัดจำหนายเดิม 

แตบริษัทฯ จะปรับปรุงคุณภาพของชองทางการจัดจำหนายเหลาน้ีใหสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย ไมซับซอน เชน 

การปรับปรุงเว็บไซต และการจัดสงเอกสารถึงลูกคา เปนตน ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มความพอใจใหแกลูกคา คูคา ตัวแทน 

และนายหนา โดยการดำเนินการท้ังหมด จะเปนไปตามท่ีกฎระเบียบท่ี คปภ. ไดกำหนดไว 

ดานระบบงาน/ระบบเทคโนโลยี 

ในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดนำหลักการ Total Quality Management (TQM) มาใชในการ

พัฒนาระบบงานอยางตอเน่ือง โดยในป 2560 บริษัทฯ ไดใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ พัฒนาขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการทำงานดานประกันภัยอยางเต็มรูปแบบ และต้ังแตป 2561 เปนตนไป บริษัทฯ จะมีการบูรณา

การระบบงานทุกระบบเขาดวยกัน บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะดูแลรักษาระบบงาน และระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหสามารถตอบสนองความตองการดานการบริการขอมูล และการใหบริการหลักแกลูกคา (โดยเฉพาะ

อยางย่ิง การบริการดานสินไหมทดแทน) อยางตอเน่ืองตลอดเวลา ท้ังน้ี หมายรวมการปรับกระบวนการทำงาน 

(Job Process Redesign) ของทุกสวนงานในบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นดวย 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 16 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ดานพนักงาน 

บริษัทฯ จะดูแลพนักงานอยางเหมาะสมและเปนธรรม สอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงานและ

แนวทางท่ีดีในการบริหารงานดานบุคลากร จะทำการพัฒนาพนักงานใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพ และ

ทักษะท่ีเหมาะสมกับตำแหนงงาน หนาท่ีรับผิดชอบ เชน การจัดสงพนักงานเขาฝกอบรมในหลักสูตร หรือรวม

สัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับงานของพนักงานรายน้ันๆ ตามท่ีไดทำมาโดยตลอด รวมถึงจะปรับปรุงงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับลักษณะขององคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน อันจะสงผลให

เกิดการเพิ่มคุณภาพการใหบริการดานการประกันภัยแกลูกคาผูเอาประกันภัยตอไป 

ดานการประกันภัยตอ 

ในการพิจารณาปจจัยในการประกันภัยตอ บริษัทฯ จะพิจารณาวาหากเปนการประกันภัยสุขภาพ บริษัทฯ 

จะรับความเส่ียงภัยไวเองท้ังหมด โดยไมทำประกันภัยตอ กรณีการประกันภัยโรคมะเร็ง บริษัทฯ จะทำประกันภัย

ตอแบบ 50% Quota Share กรณีขอตกลงขยายความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัทฯ จะทำการ

รับความเส่ียงภัยไวเองท้ังหมด โดยไมทำประกันภัยตอ หากเปนการประกันภัยอุบัติเหตุกลุม บริษัทฯ จะทำ

ประกันภัยตอแบบ Facultative ในอัตราท่ีเหมาะสมตามขนาดของกลุมและทุนประกันของสมาชิกแตละราย และ

การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัทฯ จะทำประกันภัยตอแบบ 50% Quota Share  

โดยบริษัท จะรับความเส่ียงภัยตอผูเอาประกันภัยแตละรายสูงสุดไมเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุนของ

บริษัทฯ ในกรณีของการประกันสุขภาพท้ังแบบการประกันภัยสุขภาพกลุมและการประกันภัยสุขภาพรายบุคคล 

และการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทาง หรือ ไมเกินรอยละ 2 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ ใน

กรณีของการประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล และการประกันภัยโรคมะเร็ง หรือ ไมเกิน

รอยละ 1 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ ในกรณีของการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  

สำหรับการเลือกบริษัทประกันภัยตอน้ัน บริษัทฯ จะเลือกบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) 

เพราะเปนบริษัทผูรับประกันภัยตอรายเดียวของประเทศไทย และเน่ืองจากประเภทการประกันภัยตอของบริษัทฯ 

สวนใหญเปนการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ท่ีมีวงเงินเอาประกันภัยตอไมสูงมากนัก การทำประกันภัยตอกับ

ผูรับประกันภัยตอในประเทศจึงสะดวกกวา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็พรอมท่ีจะพิจารณาหาผูรับประกันภัยตอราย

อื่นของบริษัทเพิ่มเติม หากบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะทำการประกันภัยตอโดยตรงกับบริษัท ไทยรับ

ประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) โดยไมไดใชบริการนายหนาประกันภัยตอแตอยางใด 

การลงทุน 

บริษัทฯ จะมุงเนนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความมั่นคง มีสภาพคลองสูง มีความเส่ียงอยูในระดับท่ี

ยอมรับได และใหผลตอบแทนท่ีนาพอใจ โดยคำนึงถึงการปองกันความเส่ียงจากสินทรัพยลงทุน การกำกับดูแลให

สัดสวนการลงทุนทุกประเภทเปนไปตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) กำหนด การบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) และการจำกัดการลงทุน 

(Investment Restriction) ใหเปนไปตามแผนการลงทุน  



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 17 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในสวนของสัดสวนการลงทุน ดังน้ี 

1. สัดสวนการลงทุนในประเภทสินทรัพยลงทุน 

- เงินฝากสถาบันการเงิน ธนาคารท่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ัง กองทุนรวมตลาดเงิน ............... ไมจำกัด 

- ตราสารหน้ีและกองทุนรวมตราสารหน้ีรัฐบาลไทย  .......................................... ไมเกินรอยละ 30 

- ตราสารหน้ีและกองทุนรวมตราสารหน้ีเอกชนไทย ............................................ ไมเกินรอยละ 30 

- ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ  

ตลาดหลักทรัพย MAI และ กองทุนรวมตราสารทุน .......................................... ไมเกินรอยละ 15 

- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย REITs และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ............. ไมเกินรอยละ 10 

- ตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ............................................... ไมเกินรอยละ 5 

2. สัดสวนการลงทุนตามผูออกสินทรัพย 

- รัฐบาลไทย BOT กระทรวงการคลัง ................................................................................ ไมจำกัด 

- สถาบันการเงิน .................................................................................................. ไมเกินรอยละ 30 

- บริษัทจำกัด ....................................................................................................... ไมเกินรอยละ 15 

ดานเงินกองทุนของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท เรียกชำระแลวท้ังจำนวน มี

เงินกองทุนตามบัญชี 145.14 ลานบาท มีเงินกองทุนตามราคาประเมิน 141.59 ลานบาท มีเงินกองทุนท่ีสามารถ

นำมาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available : TCA) 140.47 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของ

เงินกองทุนรอยละ 468.25 ซึ่งบริษัทฯ คาดวา ทุนจดทะเบียนจำนวนดังกลาว เพียงพอท่ีจะรองรับการขยายงาน

ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปขางหนา ท่ีคาดวาบริษัทฯ จะมีเงินกองทุนตามบัญชีเมื่อส้ินป 2563 เปนจำนวนประมาณ 

204.39 ลานบาท คิดเปนอตัราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนประมาณรอยละ 680.00 

โดยท่ี บริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานตางๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปน ดังน้ี 

- เงินกองทุนท่ีสามารถนำมาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available) ............. 140,474,684 บาท 

- เงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานการประกันภัย .............................................. 15,602,234 บาท 

- เงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานการตลาด ............................................................ 635,964 บาท 

- เงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานเครดิต ................................................................. 824,512 บาท 

- เงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานการกระจุกตัว ................................................. 1,381,843 บาท 

- เงินกองทุนท่ีตองดำรงท้ังหมด (Total Capital Required) .............................. 18,444,553 บาท 

- เงนิกองทุนขั้นต่ำตามกฎหมาย .......................................................................... 30,000,000 บาท 

- อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน ................................................................ รอยละ 468.25 

 



รายงานประจำป 2560 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 18 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

งบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตามเอกสารแนบทาย) 


