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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน  ทานผูถือหุน 

การท่ีประชากรมีแนวโนมอายุยืนขึ้น ผูคนใสใจในสุขภาพมากขึ้น การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย การที่มี

โรคภัยไขเจ็บอุบัติใหมขึ้น คารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และการที่ตลาดประกันชีวิตมีแนวโนมชะลอตัว ทำใหบริษัทประกันชีวิตหันมา

ใหความสำคัญในตลาดประกันสุขภาพมากขึ้น เหลานี้ ลวนสงผลใหการแขงขันในตลาดประกันสุขภาพสูงขึ้น นอกจากการแขงขัน

ซ่ึงรุนแรงขึ้นแลว บริษัทฯ ยังตองเตรียมรับกับความทาทายจากการเปล่ียนแปลง และการกำกับดูแลท่ีเขมขนขึ้น ไมวาจะเปน

มาตรฐานบัญชีใหม หรือกฎหมายใหม ส่ิงเหลานี้จะมีผลกระทบตอการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อยางมาก บริษัทฯ จึงตองพัฒนา

ตัวเองอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และตองบริหารจัดการและเตรียมความพรอม ท้ังในดานการพัฒนาบุคลากร 

กระบวนการทำงาน และระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกลาวดวย 

ในป 2562 บริษัทฯ สามารถเพ่ิมเบี้ยประกันภัยรับไดถึง 709,539,565 บาท หรือคิดเปนรอยละ 103.84 ซ่ึงนับวาเปน

อัตราการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับท่ีสูงกวาการขยายตัวของตลาดรวมท่ีขยายตัวประมาณรอยละ 11.00 และมีกำไรสูงขึ้น

จาก 18,159,131 บาทในป 2561 เปน 60,036,778 บาทในป 2562 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นรอยละ 230.61 และเม่ือพิจารณาฐานะการเงิน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 716,057,032 เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 59.85 มีหนี้สินรวม 

486,182,006 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 70.67 และมีสวนของผูถือหุน 229,875,026 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 

40.96 และมีกำไรสะสม 123,583,216.54 บาท 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนบัสนุนบริษัทฯ ทุกดานมาตลอด ขอขอบคุณ

คณะผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ที่รวมมือรวมใจทุมเทปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ ทำใหบริษัทฯ มีประกอบการ

ที่ดีและเติบโตอยางตอเนื่อง พรอมกันนี้ ผมขอขอบคุณผูเอาประกันภัย ตัวแทน และนายหนาทุกทาน ที่ไดใหความไววางใจในการ

ใชบริการประกันภัยสุขภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา รวมถึงเพ่ิมมาตรฐานการใหบริการและ

มาตรฐานการทำงานใหอยูในระดับสากล เพ่ือเปนผูใหบริการดานการประกันภัยสุขภาพ ท่ีสามารถใหความคุมครองผูเอา

ประกันภัยทุกทานอยางม่ันคงตลอดไป 

                         

(นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2562 
 คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทำหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีอำนาจและหนาที่ ดังนี้ 

1. สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญโดยครบถวน

และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความ

เส่ียงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดอำนาจ

หนาที่ความรับผิดชอบของสวนตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทน รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพ่ือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาอันสมควร  

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตาม

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดมีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้ 

- ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 

- ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2562 (ผูสอบบัญชีเขารวมประชุม) 

- ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และ 

- ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 

 จากการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวางบการเงินแสดง

ขอเท็จจริงในสวนที่เปนสาระสำคัญครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด มีการบริหารความเส่ียงอยาง

เพียงพอ การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติที่ดี และไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทาง

ผลประโยชน การทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกัน

วินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญ 

 
 นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ประจำป 2562 

ตารางแสดงผลการดำเนนิงาน ป 2559 - 2562 

 (หนวย: บาท) 

ผลการดำเนินงาน 2559 2560 2561 2562 
เบ้ียประกันภัยรับ 272,114,924 275,918,665 348,085,851 709,539,565 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 246,328,354 265,123,798 290,663,279 674,409,537 
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) - - - 81,701,241 
คาสินไหมจายสุทธิ 151,410,556 150,701,081 158,106,484 202,251,460 
คานายหนาจายสุทธิ 28,196,073 28,672,280 41,383,146 102,219,163 
คาใชจายสงเสริมการตลาดและคาใชจายในการรับประกันอ่ืน 17,526,600 22,899,388 24,824,802 114,560,098 
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 49,195,124 62,851,049 66,348,847 173,677,575 
คาใชจายดำเนินงานรวม 47,107,014 52,449,720 55,824,281 107,471,917 
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 2,088,110 10,401,329 10,524,566 66,205,658 
รายไดจากการลงทุนและรายไดอ่ืน 6,498,941 6,284,698 12,174,515 10,375,541 
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 8,587,050 16,686,027 22,699,080 76,581,199 
ภาษีเงินได 1,977,846 3,352,480 4,539,949 16,544,421 
กำไรสุทธ ิ 6,609,204 13,333,547 18,159,131 60,036,778 
กำไรตอหุนพ้ืนฐาน 6.61 13.33 18.16 60.04 

 

 (หนวย: บาท) 

ฐานะการเงิน 2559 2560 2561 2562 

สินทรัพยรวม 346,628,186  366,373,145  447,945,179 716,057,031 

หน้ีสินรวม 214,636,669  221,178,148  284,861,575 486,182,005 

สวนของผูถือหุน 131,991,517  145,194,998  163,083,604 229,875,026 

 

 (หนวย: รอยละ) 

อัตราสวนทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 

อัตราสินไหมตอเบ้ียประกันภยัท่ีถือเปนรายได 61.47% 56.84% 54.40% 42.10% 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 418.50% 468.25% 541.23% 746.30% 

อัตรากำไรตอยอดขาย 2.43%           4.8% 5.22% 8.46% 

อัตรากำไรตอสวนของผูถือหุน 5.01% 9.18% 11.13% 26.12% 
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กราฟแสดงผลการดำเนนิงานเปรยีบเทียบป 2559 – 2562 
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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 ยายสำนักงานมาท่ี 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 นายสุวฒัน ฤกษสุจริต เขารับตำแหนงเปนผูจัดการทั่วไป 

- 27 ตุลาคม 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 50 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา 
 

- 26 พฤษภาคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 100 ลานบาท ชำระแลว 75 ลานบาท 
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- 7 มิถุนายน 2549 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบีย้ประกันอุบติัเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทางสำหรับ

ผูเดินทางเขามาในประเทศไทย 

- 12 ธันวาคม 2549 ชำระทุนเพ่ิมเปน 85 ลานบาท 

- 27 กรกฎาคม 2550 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยชดเชยรายไดระหวางรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาล 

- 30 เมษายน 2552 ชำระทุนเพ่ิมครบ 100 ลานบาท 

- 23 พฤศจิกายน 2552 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยมะเร็ง 

- 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 มิถุนายน 2557 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

- 21 ธันวาคม 2558 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 

- 1 พฤษภาคม 2558 ครบ 36 ปของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

- 3 กรกฎาคม 2560 นางวรางค ไชยวรรณ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร และ 

 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต ดำรงตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

- 9 เมษายน 2561 ไดรับการขี้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการรับรองระบบสารสนเทศ 

เพ่ือใหวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเรื่องการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (Online) และการออกกรมธรรมประกันภัยจากสำนักงาน คปภ. 

- 30 พฤษภาคม 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรง 

- 3 กันยายน 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรงและอุบัติเหตุ 

- 1 พฤษภาคม 2562 ครบ 40 ปของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 
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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 

- 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 

 

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

ลำดับ ช่ือผูถือหุน  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 นายวิญู 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 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

ลำดับที ่ รายช่ือกรรมการ ตำแหนง 

- นายวานิช  ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

1 นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล ประธานกรรมการ 

2 นางวรางค  ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

3 นายสวัสด์ิ  นฤวรวงศ กรรมการ 

4 นายวิญู ไชยวรรณ กรรมการ 

5 นายดุลยวิทย  อินทปนตี กรรมการ 

6 นายเกรียงศกัด์ิ  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ 

7 นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการอิสระ 

8 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการผูจัดการ 

9 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร กรรมการอิสระ 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ลำดับที ่ รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตำแหนง 

1 นายเกรียงศกัด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 ผศ.อบรม เชาวนเลิศ กรรมการตรวจสอบ 

3 นายดุลยวิทย  อินทปนตี กรรมการตรวจสอบ   

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ลำดับที ่ รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง ตำแหนง 

- นางวรางค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

1 นายดุลยวิทย  อินทปนตี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นางสาวจันทนา  ศรีนุม กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

การประชุมคณะกรรมการประจำป 2562 
 

ลำดับที ่ รายช่ือกรรมการ เขาประชุม (ครั้ง) การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1 นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล 4 4 

2 นางวรางค  ไชยวรรณ 4 4 

3 นายสวัสด์ิ  นฤวรวงศ 3 4 

4 นายวิญู ไชยวรรณ 2 4 

5 นายดุลยวิทย  อินทปนตี 4 4 

6 นายเกรียงศกัด์ิ  สุไพบูลยพิพัฒน 3 4 

7 นายอบรม  เชาวนเลิศ 4 4 

8 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต 4 4 

9 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร 2 4 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2562 
 

ลำดับที ่ ช่ือกรรมการตรวจสอบ เขาประชุม (ครั้ง) การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1 นายเกรียงศกัด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 3 4 

2 ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 4 4 

3 นายดุลยวิทย  อินทปนตี 4 4 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำป 2562 
 

ลำดับที ่ ช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง เขาประชุม (ครั้ง) การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1 นายดุลยวิทย  อินทปนตี 5 5 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต 5 5 

3 นางกรกนก วงศพานิช 5 5 

4 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ 4 5 

5 นางสาวจันทนา  ศรีนุม 5 5 



รายงานประจำป 2562 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 11 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการประจำป 2562 
 

ลำดับที ่ รายช่ือกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบี้ยประชุม (ป 62) บำเหน็จ (ป 61) รวม 

1 นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล 32,000 30,000 62,000 

2 นางวรางค  ไชยวรรณ - 20,000 20,000 

3 นายสวัสด์ิ  นฤวรวงศ 21,000 20,000 41,000 

4 นายวิญู ไชยวรรณ 14,000 - 14,000 

5 นายดุลยวิทย  อินทปนตี 90,000 20,000 110,000 

6 นายเกรียงศกัด์ิ  สุไพบูลยพิพัฒน 45,000 20,000 65,000 

7 นายอบรม  เชาวนเลิศ 57,000 20,000 77,000 

8 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต - 20,000 20,000 

9 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร 14,000 - 14,000 

รวม 273,000 150,000 423,000 

 

คณะผูบริหาร 
 

ลำดับที ่ รายช่ือผูบริหาร ตำแหนง 

1 นางวรางค ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายสุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการผูจัดการ 

3 นางกรกนก วงศพานิช เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และผูชวยกรรมการผูจัดการ 

4 นายมาโนช กิจสวัสด์ิ ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุม 

5 นายธีรพงษ อศิรภักดี ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ 

6 นางรุงนภา รอดชีวนั ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม 

7 นางสาวรฐา โตรัตนคุนต ผูจัดการสายงานอาวุโส ฝายปฏิบัติการ 

8 นางสาวจันทนา ศรนีุม ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานบัญช ี

9 นายณัช ไชยวรรณ ผูจัดการสายงาน สวนพัฒนาธุรกจิ 

10 นายวิชัย อารัณยรักษ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง 

11 นางอรนุช เนียมสุวรรณ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการรับประกัน 

12 นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการเงิน 
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โครงสรางองคกร 
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สรุปธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2562 และแนวโนมธุรกจิประกันภัยสุขภาพไทย ป 2563 - 2565 

สภาวะตลาดและแนวโนมตลาด และ สวนแบงทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

ตลาดการประกันภัยสุขภาพในประเทศไทย ในสวนของบริษัทประกันวินาศภัย มีการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป ๆ ในป 

2562 ขยายตัวประมาณรอยละ 10.00 ซ่ึงบริษัทฯ คาดวาตลาดประกันภัยสุขภาพจะเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราประมาณ 10.00 

เปอรเซ็นตตอป  

โดยตารางแสดงสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ในป 2562 และในระยะ 3 ปขางหนา เปนดังนี้  

ป พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

ไทยประกันสุขภาพ (ลานบาท) 709.54 790.00 840.00 900.00 

ตลาดรวม (ลานบาท) 10,252.74 11,428.41 12,571.25 13,828.37 

สวนแบงทางการตลาด (เปอรเซ็นต) 6.92 6.91 6.68 6.51 

อัตราการเติบโต 

ในสวนของการเติบโต บริษัทฯ ตองการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหไมต่ำกวา 5.00 เปอรเซ็นต ในระยะ 3 ปขางหนา 

โดยอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในป 2562 และในระยะอีก 3 ปขางหนา เปนดังนี้  

ป พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

ไทยประกันสุขภาพ (เปอรเซ็นต) 105.10 11.34 6.33 7.14 

ตลาดรวม (เปอรเซ็นต) 11.51 10.00 10.00 10.00 

 
ผลการดำเนินงานของบริษัท ป 2562 

ในป พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 709,539,565 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 103.84 เบี้ย

ประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันยตอจำนวน 674,409,537 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 132.02 รายไดคาจาง

และคาบำเหน็จจำนวน 1,737,335 บาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 60.32 รายไดจากการลงทุนสุทธิจำนวน 6,527,359 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 56.55 รายไดอื่นจำนวน 3,848,182 บาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 51.93 รวมรายได 

686,522,414 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 123.47 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาระยะยาวและคาสินไหมจายสุทธิ 

289,677,343 บาท คาจางและคาบำเหน็จ 119,948,040 บาท คาใชจายในการรับประกันอื่น 126,798,736 บาท รวมเปน

รายจายในการรับประกันภัยจำนวน 536,424,119 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 110.51 กำไรจากการรับประกันภัย 

150,098,294 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 186.46 คาใชจายดำเนินงานรวม 73,517,095 บาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอย

ละ 147.54 กำไรกอนภาษีเงินได 76,581,199 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 237.38 กำไรสุทธิ 60,036,778 บาท เพ่ิมขึ้น

จากป 2561 รอยละ 230.61 กำไรตอหุนพ้ืนฐาน 60.04 บาท 

ดานฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 716,057,032 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 

รอยละ 59.85 มีหนี้สินรวม 486,182,006 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 70.67 และมีสวนของผูถือหุน 229,875,026 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 40.96 
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แผนรองรับการขยายงานของบริษัทฯ 

ดานสินคา 

บริษัทฯ จะจัดหาแบบประกันภัยสุขภาพใหมๆ เพ่ิมเติม และจะดำเนินการปรับปรุงผลประโยชนความคุมครองของแผน

ประกันภัยสุขภาพเดิมใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และปรับเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับอัตราสินไหมทดแทนที่มี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดทุกป 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

บริษัทฯ จะยังคงใชชองทางการจัดจำหนายที่มีอยูในปจจุบัน คือ 

- ตัวแทน นายหนา  

- ลูกคาตรง  

- ลูกคาผานระบบ Electronic และ  

- Bancassurance 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการเพ่ิมชองทางการขายผานทางคูคาใหมๆ อีกดวย 

ดานระบบงาน/ระบบเทคโนโลยี 

บริษัทฯ จะทำการพัฒนาระบบงานอยางตอเนื่องตามหลักการ Total Quality Management (TQM) ซ่ึงบริษัทฯ ได

นำมาใชอยางตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมา และบริษัทฯ ไดทำการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ 

อยางตอเนื่องตามท่ีไดทำมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีหลักใหมีความยืดหยุน

มากขึ้น มีเสถียรภาพในการทำงานสูงขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจไดมากขึ้น 

ดานพนักงาน 

บริษัทฯ จะทำการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง ตามที่ไดทำมาโดยตลอด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิม

คุณภาพในการใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางดีย่ิงๆ ขึ้น 

ดานเงินกองทุนของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท เรียกชำระแลวทั้งจำนวน มีเงินกองทุนตาม

บัญชี 231.01 ลานบาท มีเงินกองทุนตามราคาประเมิน 236.83 ลานบาท มีเงินกองทุนที่สามารถนำมาใชไดทั้งหมด (Total 

Capital Available) 235.72 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 764.90 เปอรเซ็นต ซ่ึงบริษัทฯ คาดวาทุน

จดทะเบียนจำนวนดังกลาวจะเพียงพอท่ีจะรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปขางหนา ท่ีคาดวาจะมีเงินกองทุนตาม

บัญชีเม่ือส้ินป 2565 เปนจำนวนทั้งส้ิน 516.18 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนประมาณ 1,290.00 

เปอรเซ็นต 
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อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานตางๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1 เงินกองทุนท่ีสามารถนำมาใชไดท้ังหมดและเงินกองทุนท่ีตองดำรงตามกฎหมาย  

ลำดับท่ี รายการ บาท   

1 เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET 1) ตามประเมิน 236,828,184.02    

2 ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (Additional tier 1) 0   

3 เงินกองทุนช้ันท่ี 2 (Tier 2)  (1,111,900.00)   

4 เงินกองทุนท่ีสามารถนำมาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available) (TCA) 235,716,284.02    

5 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานประกันภัย 17,630,436.05    

6 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานตลาด 2,547,525.97    

7 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานเครดิต 1,974,485.32    

8 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานประกันภัยและความเสี่ยงดานสินทรัพย  

(หลังหักสวนลดจากการกระจายความเสี่ยง) 

21,233,662.14  
  

9 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 166,523.79    

10 เงินกองทุนสำหรับการลงทุนสวนเกิน /1 2,466,255.02    

11 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 7,095,395.65    

12 เงินกองทุนท่ีตองดำรงท้ังหมด (total capital required) (TCR) 30,961,836.59    

 

ตารางท่ี 1.2 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 
ลำดับท่ี รายการ รอยละ (%)   

1 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ตอ เงินกองทุนท่ีตองดำรงตาม

กฎหมาย (CET 1 ratio) 

764.90% 
  

2 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ เงินกองทุนท่ีตองดำรงตามกฎหมาย (Tier 1 ratio) 764.90%   

3 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไตรมาสปจจุบัน 761.31%   

4 CAR ณ สิ้นไตรมาสท่ีแลว  (prior quarter CAR ratio) 717.29%   

5 CAR ณ สิ้น 2 ไตรมาสท่ีแลว (prior 2 quarter CAR ratio) 654.42%   

6 CAR ณ สิ้น 3 ไตรมาสท่ีแลว (prior 3 quarter CAR ratio) 609.93%   

งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 


