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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน  ทานผูถือหุน 

สืบเนื่องจากการที่ประชากรมีแนวโนมอายุยืนขึ้น ผูคนใสใจในสุขภาพมากขึ้น กอปรกับประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ และคารักษาพยาบาลรวมถึงคาบริการทางการแพทยท่ีสูงมากขึ้นทุกวัน ทำใหตลาดประกันสุขภาพในเมืองไทยมีอัตรา

การเติบโตที่สูงขึ้นตามไปดวย สถานการณเหลานี้สงผลใหการแขงขันในตลาดประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะ

เห็นไดจากการท่ีมีบริษัทประกันวินาศภัยเขามาทำตลาดประกันสุขภาพกันมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา บริษัท

ตองพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องเพ่ือแขงขันในตลาดที่นับวันจะย่ิงแขงขันรุนแรงขึ้น 

ในป 2561 บริษัทฯ สามารถเพ่ิมเบี้ยประกันภัยรับไดถึง 348,085,851 บาท หรือคิดเปนรอยละ 26.16 ซ่ึงนับวาเปนอัตรา

การเจริญเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับท่ีสูงกวาการขยายตัวของตลาดรวมท่ีขยายตัวประมาณรอยละ 11.50 และมีกำไรสูงขึ้นจาก 

13,333,549 บาทในป 2560 เปน 18,159,131 บาทในป 2561 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นรอยละ 36.19 และเม่ือพิจารณาฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561  พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 447,945,179 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 22.26 มีหนี้สินรวม 284,861,575 

บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 28.79 และมีสวนของผูถือหุน 163,083,604 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 12.32 และมีกำไร

สะสม 63,298,635 บาท 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ มาโดยตลอดในทุกดาน 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ท่ีรวมมือรวมใจทุมเทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ ทำใหบริษัทฯ มี

ประกอบการท่ีดีและเติบโตอยางตอเนื่อง พรอมกันนี้ ผมขอขอบคุณผูเอาประกันภัย ตัวแทน และนายหนาทุกทาน ท่ีไดใหความ

ไววางใจในการใชบริการประกันภัยสุขภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา รวมถึงเพ่ิมมาตรฐานการ

ใหบริการและมาตรฐานการทำงานใหอยูในระดับสากล เพ่ือเปนผูใหบริการดานการประกันภัยสุขภาพ ที่สามารถใหความคุมครอง

ผูเอาประกันภัยทุกทานอยางม่ันคงตลอดไป 

                         

(นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือทำหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีอำนาจและหนาที่ ดังนี้ 

1. สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญโดยครบถวนและ

เปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงที่

เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดอำนาจหนาที่ความ

รับผิดชอบของสวนตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ขอกำหนดของ คปภ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทน รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพ่ือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาอันสมควร  

6. แสดงความเห็นประอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ (จำกัด) มหาชน ประกอบดวยกรรมการบริษัทท่ีเปนกรรมการอิสระ 

จำนวน 3 ทาน มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 4 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง (ไดรับการแตงต้ังวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วาระ

การดำรงตำแหนงถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) ดังมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้ 

1. นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอบรม เชาวนเลิศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายดุลยวิทย อินทปนตี กรรมการตรวจสอบ 

 ในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตาม

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดมีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้ 

- ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2561 

- ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2561 

- ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (ผูสอบบัญชีเขารวมประชุม) และ 

- ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 จากการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวางบการเงินแสดง

ขอเท็จจริงในสวนที่เปนสาระสำคัญครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด มีการบริหารความเส่ียงอยาง

เพียงพอ การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติที่ดี และไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทาง

ผลประโยชน การทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกัน

วินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญ 

 
 นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ประจำป 2561 

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ป 2559 - 2561 

 (หนวย: บาท) 

ผลการดำเนินงาน 2559 2560 2561 

เบี้ยประกันภัยรับ 272,114,924 275,918,665 348,085,851 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 246,328,354 265,123,798 290,663,279 

คาสินไหมจายสุทธ ิ 151,410,556 150,701,081 158,106,484 

คานายหนาจายสุทธิ 28,196,073 28,672,280 41,383,146 

คาใชจายสงเสริมการตลาดและคาใชจายในการรับประกันอื่น 17,526,600 22,899,388 24,824,802 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย 49,195,124 62,851,049 66,348,847 

คาใชจายดำเนินงานรวม 47,107,014 52,449,720 55,824,281 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 2,088,110 10,401,329 10,524,566 

รายไดจากการลงทุนและรายไดอืน่ 6,498,941 6,284,698 12,174,515 

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 8,587,050 16,686,027 22,699,080 

ภาษีเงินได 1,977,846 3,352,480 4,539,949 

กำไรสุทธ ิ 6,609,204 13,333,547 18,159,131 

กำไรตอหุนพ้ืนฐาน 6.61 13.33 18.16 

 

ฐานะการเงิน 2559 2560 2561 

สินทรัพยรวม 346,628,186  366,373,145  447,945,179 

หนี้สินรวม 214,636,669  221,178,148  284,861,575 

สวนของผูถือหุน 131,991,517  145,194,998  163,083,604 

 

อตัราสวนทางการเงิน 2559 2560 2561 

อัตราสินไหมตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 61.47% 56.84% 54.40% 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 418.50% 468.25% 541.23% 

อัตรากำไรตอยอดขาย 2.43%  4.8% 5.22% 

อัตรากำไรตอสวนของผูถือหุน 5.01% 9.18% 11.13% 
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กราฟแสดงผลการดำเนนิงานเปรยีบเทียบป 2559 - 2561 
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ประวัติบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

- ตนป 2522 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไดรับการริเริ่มและดำเนินการจัดต้ังโดย 

นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต 

- 1 พฤษภาคม 2522 จดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขท่ี 0105522008902 (บอจ. 923) ดวยทุน

จดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา โดยมีนายกอปร กฤตยากีรณ เปน

กรรมการผูจัดการคนแรก 

- 19 กันยายน 2522 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทการประกันสุขภาพ 

ใบอนุญาตเลขที่ 7/2522 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในสมัยนายอบ 

วสุรัตน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เริ่มดำเนินธุรกิจโดยมีสำนักงานแหงแรกอยูที่อาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง (หลังเดิม) ชั้น 

2 เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

- 17 มีนาคม 2523 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพหมู จากนายทะเบียนประกันวินาศภัย

เปนฉบับแรก 

- 1 มกราคม 2524 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล เขารับตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

- 1 มกราคม 2524 นางสาวปราณีต วีรกุล เขารับตำแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 

- 15 กันยายน 2532 ยายสำนักงานมาอยูท่ี อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 3 เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

- 22 สิงหาคม 2533 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพรายบุคคล จากนายทะเบียนประกัน

วินาศภัย 

- 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 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบีย้ประกันอุบติัเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทางสำหรบั

ผูเดินทางเขามาในประเทศไทย 

- 12 ธันวาคม 2549 ชำระทุนเพ่ิมเปน 85 ลานบาท 

- 27 กรกฎาคม 2550 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาล 

- 30 เมษายน 2552 ชำระทุนเพ่ิมครบ 100 ลานบาท 

- 23 พฤศจิกายน 2552 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยมะเร็ง 
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- 1 กันยายน 2553 ไดรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหาร ดีเดนอันดับ 2 ประจำป 

2552 จากสำนักงาน คปภ. 

- 28 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 ทะเบียนเลขที่ 0107555000112 

- 1 พฤษภาคม 2557 เริ่มใชระบบปฏิบัติการจัดการกรมธรรม CREATOR 

- 19 มิถนุายน 2557 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

- 21 ธันวาคม 2558 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 

- 1 พฤษภาคม 2558 ครบ 36 ปของการดำเนินกิจการของบริษัท 

- 3 กรกฎาคม 2560 นางวรางค ไชยวรรณ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร 

และนายสุวัฒน ฤกษสุจริต ดำรงตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

- 9 เมษายน 2561 ไดรับการขี้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการรับรองระบบสารสนเทศ 

เพ่ือใหวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเรื่องการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (Online) และการออกกรมธรรมประกันภัยจากสำนักงาน คปภ. 

- 30 พฤษภาคม 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรง 

- 3 กันยายน 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรงและอุบัติเหตุ 
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ขอมูลบริษัท 

- ชื่อบริษัท บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

- สถานที่ต้ัง อาคารอารเอส ทาวเวอร ชั้น 31 

เลขที่ 121/88-89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

- ประเภทธุรกิจ การประกันภัยสุขภาพ 

- ใบอนุญาตประกันภัยเลขท่ี 7/2522 

- วันที่ไดรับอนุญาต 19 กันยายน 2522 

- วันที่จดทะเบียนบริษัท 1 พฤษภาคม 2522 

- ทะเบียนเลขที่ 0105522008902 (บอจ. 923) 

- วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 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 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 

นางสาวสุภาภรณ  ม่ังจิตร  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 

- โทรศัพท 02 202 9200 

- โทรสาร 02 641 3131 

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

 
โครงสรางผูถือหุน 

ช่ือผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

- บริษัท สุราสัมพันธ จำกัด 210,000 21.00 

- บริษัท วีซี สมบัติ จำกัด 180,000 18.00 

- นางวรางค ไชยวรรณ 100,000 10.00 

- นางสาววณีา 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 

- ผูถือหุนรายยอย (จำนวน 5 ราย) 100 0.01 

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

- นายวานิช ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

- 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 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- นายดุลยวิทย  อินทปนตี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

- นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการบริหารความเส่ียง 

- นางกรกนก วงศพานิช กรรมการบริหารความเส่ียง 

- นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

- นางสาวจันทนา  ศรีนุม กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
การประชุมคณะกรรมการประจำป 2561 
 

ช่ือกรรมการ เขาประชุม (ครั้ง) การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล 5 5 

นางวรางค ไชยวรรณ 5 5 

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต 5 5 

นายสวัสด์ิ นฤวรวงศ 5 5 

นายดุลยวิทย  อินทปนตี  5 5 

นายเกรียงศกัด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 5 5 

ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 4 5 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2561 
 

ช่ือกรรมการตรวจสอบ เขาประชุม (ครั้ง) การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

นายเกรียงศกัด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 4 4 

ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 4 4 

นายดุลยวิทย  อินทปนตี 4 4 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจำป 2561 
 

ช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง เขาประชุม (ครั้ง) การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

นายดุลยวิทย  อินทปนตี 4 4 

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต 4 4 

นางกรกนก วงศพานิช 4 4 

นางอรนุช  เนียมสุวรรณ 4 4 

นางสาวจันทนา  ศรีนุม 4 4 

 
ผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการประจำป 2561 
 

ช่ือกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คาเบี้ยประชุม บำเหน็จ รวม 

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล   40,000.00  30,000.00  62,000.00 

นายสวัสด์ิ นฤวรวงศ    35,000.00  20,000.00  48,000.00 

นายเกรียงศกัด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน  67,000.00  20,000.00  80,000.00 

ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 56,000.00  20,000.00  76,000.00 

นายดุลวิทย อินทปนตี 83,000.00  20,000.00  96,000.00 

นางวรางค ไชยวรรณ  - 20,000.00  20,000.00 

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต - 20,000.00  20,000.00 

รวม 281,000.00  150,000.00 431,000.00 
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คณะผูบริหาร 

- นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

- นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการผูจัดการ 

- นางกรกนก วงศพานิช เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และผูชวยกรรมการผูจัดการ 

- นายมาโนช กิจสวัสด์ิ ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุม 

- นายธีรพงษ อิศรภักดี ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ 

- นางรุงนภา รอดชีวัน ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม 

- นางสาวรฐา โตรัตนคุนต ผูจัดการสายงานอาวุโส ฝายปฏิบัติการ 

- นางสาวจันทนา ศรีนุม ผูจัดการสายงาน สายงานบัญช ี

- นายณัช ไชยวรรณ ผูจัดการสายงาน สวนพัฒนาธุรกิจ 

- นายวิชัย อารัณยรักษ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง 

- นางอรนุช เนียมสุวรรณ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการรับประกัน 

- นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท ผูจัดการสวน สายงานการเงิน 
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โครงสรางองคกร 
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สรุปธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2561 และแนวโนมธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2562 - 2564 

สภาวะตลาดและแนวโนมตลาด และ สวนแบงทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

ตลาดการประกันภัยสุขภาพในประเทศไทย ในสวนของบริษัทประกันวินาศภัย มีการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป ๆ ในป 

2561 ขยายตัว 11.51 เปอรเซ็นต ในป 2560 ขยายตัว 11.56 เปอรเซ็นต ซ่ึงบริษัทคาดวาตลาดประกันภัยสุขภาพจะเติบโตอยาง

ตอเนื่องในอัตราประมาณ 10.00 เปอรเซ็นตตอป ในระยะ 3 ปขางหนา ระหวางป พ.ศ. 2562 - 2564 (ตามตารางดานลาง) 

ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ไทยประกันสุขภาพ (ลานบาท) 272.83 345.96 585.00 620.00 655.00 

ตลาดรวม (ลานบาท) 9,203.45 10,262.76 11,289.04 12,417.94 13,659.74 

สวนแบงทางการตลาด (เปอรเซ็นต) 2.97 3.38 5.18 4.99 4.80 

อัตราการเติบโต 

ในสวนของการเติบโต และสวนแบงทางการตลาดของบริษัทนั้น บริษัทตองการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหไมต่ำกวา 

4.50 เปอรเซ็นต ในระยะ 3 ปขางหนา ระหวางป พ.ศ. 2562 - 2564 (ตามตารางดานลาง) 

ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ไทยประกันสุขภาพ (เปอรเซ็นต) 10.25 26.81 68.10 5.98 5.65 

ตลาดรวม (เปอรเซ็นต) 11.56 11.51 10.00 10.00 10.00 

 
ผลการดำเนินงานของบริษัท ป 2561 

ในป พ.ศ. 2561 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 348,085,851 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 26.16 เบี้ย

ประกันภัยท่ีถือเปนรายไดจำนวน 290,663,279 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 9.63 คาสินไหมจายสุทธิ 158,106,484 บาท 

คานายหนาจายสุทธิ 41,383,146 บาท คาใชจายสงเสริมการตลาดและคาใชจายในการรับประกันอื่น 24,824,802 บาท รวมเปน

รายจายในการรับประกันภัยจำนวน 224,314,432 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 10.90 กำไรจากการรับประกันภัย 

66,348,847 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 5.57 คาใชจายดำเนินงานรวม 55,824,281 บาท 0

1 เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 

6.43 กำไรจากการดำเนินงาน 10,524,566 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 1.18 รายไดจากการลงทุนและรายไดอื่นจำนวน 

12,174,515 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 93.72 กำไรกอนภาษีเงินได 22,699,080 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 36.04 

กำไรสุทธิ 18,159,131 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 36.19 กำไรตอหุนพ้ืนฐาน 18.16 บาท 

ดานฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวม 447,945,179 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอย

ละ 22.26 มีหนี้สินรวม 284,861,575 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 28.79 และมีสวนของผูถือหุน 163,083,604 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2560 รอยละ 12.32 

 
1  เปนคาใชจายดำเนินงานรวมกอนการจัดสรร (Allocate) ไปยังกิจกรรมตางๆ (ประกอบดวย คาจาง คาบำเหน็จ คาใชจายดำเนินการรับ

ประกันภัยอื่น และ คาสินไหมทดแทนจาย) 
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แผนรองรับการขยายงานของบริษัทฯ 

ดานสินคา 

บริษัทจะจัดหาแบบประกันภัยสุขภาพใหมๆ เพ่ิมเติม และจะดำเนินการปรับปรุงผลประโยชนความคุมครองของแผน

ประกันภัยสุขภาพเดิมใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และปรับเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับอัตราสินไหมทดแทนท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดทุกป 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

บริษัทจะยังคงใชชองทางการจัดจำหนายที่มีอยูในปจจุบัน คือตัวแทน นายหนา ลูกคาตรง ลูกคาผานระบบ Electronic 

และ Bancassurance 

ดานระบบงาน/ระบบเทคโนโลยี 

บริษัทจะทำการพัฒนาระบบงานอยางตอเนื่องตามหลักการ Total Quality Management (TQM) ซ่ึงบริษัทได

นำมาใชอยางตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมา และบริษัทไดทำการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนุนการทำงานของบริษัทอยาง

ตอเนื่องตามท่ีไดทำมาโดยตลอด 

ดานพนักงาน 

บริษัทจะทำการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง ตามท่ีไดทำมาโดยตลอด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิม

คุณภาพในการใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางดีย่ิงๆ ขึ้น 

ดานเงินกองทุนของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท เรียกชำระแลวทั้งจำนวน มีเงินกองทุนตามบัญชี 

163.08 ลานบาท มีเงินกองทุนตามราคาประเมิน 163.48 ลานบาท มีเงินกองทุนท่ีสามารถนำมาใชไดท้ังหมด (Total Capital 

Available) 162.37 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 541.23 เปอรเซ็นต ซ่ึงบริษัทคาดวาทุนจดทะเบียน

จำนวนดังกลาวจะเพียงพอที่จะรองรับการขยายงานของบริษัทในระยะ 3 ปขางหนา ที่คาดวาบริษัทจะมีเงินกองทุนตามบัญชีเม่ือ

ส้ินป 2564 เปนจำนวนทั้งส้ิน 345.13 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนประมาณ 1,097.82 เปอรเซ็นต 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานตางๆ ดังนี้ 

รายการ จำนวน 

เงินกองทุนท่ีสามารถนำมาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available) 162,368,150 บาท 

เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย 10,416,860 บาท 

เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานการตลาด 2,250,691 บาท 

เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานเครดิต 2,707,679 บาท 

เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 1,072,795 บาท 

เงินกองทุนท่ีตองดำรงท้ังหมด 16,448,025 บาท 

เงินกองทุนข้ันต่ำตามกฏหมาย 30,000,000 บาท 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 541.23 เปอรเซ็นต 
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งบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


