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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

เรียน  ทานผูถือหุน 

ในป 2563 ที่ผานมาถือไดวาเปนปท่ีทาทายจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ซ่ึงสงผลกระทบรุนแรงตอท้ัง

เศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก นอกจากนี้ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะดอกเบี้ยขาลง 

การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีแนวโนมอายุยืนขึ้น ผูคนใสใจในสุขภาพมากขึ้น คารักษาพยาบาลท่ีสูงขึ้น และการท่ีตลาดประกัน

ชีวิตมีแนวโนมชะลอตัว ทำใหบรษิัทประกันชีวิตหันมาใหความสำคัญในตลาดประกันสุขภาพมากขึ้น เหลานี้ สงผลใหการแขงขัน

ในตลาดประกันสุขภาพสูงขึ้น นอกจากการแขงขันซ่ึงรุนแรงขึ้นแลว บริษัทฯ ยังตองพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง และการกำกับ

ดูแลท่ีเขมขนขึ้น ไมวาจะเปนมาตรฐานบัญชีใหม หรือกฎหมายใหม ซ่ึงลวนมีผลกระทบตอการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อยาง

มาก บริษัทฯ จึงตองพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และตองบริหารจัดการและเตรียมความพรอม ทั้ง

ในดานการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน และระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกลาวดวย 

สำหรับผลประกอบการในป 2563 บริษัทฯ สามารถเพ่ิมเบี้ยประกันภัยรับเปนจำนวน 760,343,893 บาท หรือคิดเปน

รอยละ 7.16 และมีกำไรสูงขึ้นจาก 60,036,778 บาทในป 2562 เปน 107,847,147 บาท ในป 2563 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นรอยละ 79.64 

และเม่ือพิจารณาฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 916,997,033 เพ่ิมขึ้นจากป 2562 

รอยละ 28.06 มีหนี้สินรวม 580,152,645 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 19.33 และมีสวนของผูถือหุน 336,844,685 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 46.53 และมีกำไรสะสม 229,940,751 บาท 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีใหการสนับสนุนบริษัทฯ ทุกดานมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ที่รวมมือรวมใจทุมเทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ ทำใหบริษัทฯ มี

ประกอบการท่ีดีและเติบโตอยางตอเนื่อง พรอมนี้ ดิฉันขอขอบคุณผูเอาประกันภัย ตัวแทน และนายหนาทุกทาน ที่ไดใหความ

ไววางใจในการใชบริการประกันภัยสุขภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา รวมถึงเพ่ิมมาตรฐานการ

ใหบริการและมาตรฐานการทำงานใหดีย่ิงขึ้น เพ่ือเปนผูใหบริการดานการประกันภัยสุขภาพ ท่ีสามารถใหความคุมครองผูเอา

ประกันภัยทุกทานอยางม่ันคงตลอดไป 

 

                         
(นางวรางค ไชยวรรณ) 

ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบดวยกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอในการทำหนาที่

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดดำรงตำแหนงเจาหนาท่ีบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) จำนวน 3 ทาน ดังนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหนง เขาประชุม หมายเหตุ 

นายเกรียงศักดิ์ สุไพบูลยพิพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง - 

นายอบรม เชาวนเลิศ กรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง - 

นายดุลยวิทย อินทปนตี กรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง ลาออกจากกรรมการวันท่ี 10 เมษายน 2563 

นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง ไดรับการแตงตั้งวันท่ี 30 เมษายน 2563 

ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ โดยจัดใหมีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้ 

- ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2563 

- ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 17 เมษายน 2563 

- ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีเขารวมประชุม) 

- ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลและสอบทานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ดังน้ี 

1. สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญโดยครบถวน

และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปของบริษัทฯ โดยหารือรวมกับผูสอบบัญชี และ

ผูจัดการสายงานบัญชี และไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม เพ่ือ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีและการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจวา 

งบการเงิน การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน และขอสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของ

ผูสอบบัญชี เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตองตามควรในสาระสำคัญ มีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอ เชื่อถือได พรอมทั้งใหขอสังเกตและรับทราบแนวทางแกไขปญหาที่เกิดประโยชนแกบริษัทฯ  

2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนด

อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนตรวจสอบภายใน 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปของสวนตรวจสอบภายใน โดยเนนแผนการตรวจสอบจาก

การประเมินความเส่ียงของทุกสวนงานในบริษัทฯ เพ่ือใหครอบคลุมสวนงานที่มีความสำคัญและมีระดับความเส่ียง

สูง รวมท้ังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสวนตรวจสอบภายในท่ีไดดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดเปนประจำทุก

ไตรมาส พรอมติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมี

นัยสำคัญอยางตอเนื่อง ซ่ึงนำไปสูระบบการควบคุมภายในท่ีดี การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี 
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3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

พิจารณาสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามประกาศ คำส่ัง และขอบังคับตาง ๆ ของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงกฎหมาย ขอกำหนดอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาว

ครบถวน 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทน รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบญัชีประจำป 2563 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความ

เปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ กอน

นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยผูสอบบัญชีไดเขารวมประชุมในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 โดยไมมีผูบริหารเขา

รวม 

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพ่ือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาอันสมควร  

ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอแนะนำแกฝายบริหารในการปรับกระบวนการทำงาน ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. พิจารณารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในใหมีการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยหารือกับผู

ตรวจสอบภายในในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานและการ

ดำเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในประเด็นท่ีมีนัยสำคัญอยางตอเนื่อง นำไปสูระบบการ

ควบคุมภายในที่ ดี การบริหารความเส่ียงที่ มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภาพรวมในป 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ และเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวน 

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีวาระการประชุมท่ีไมมี

ผูบริหารเขารวม 4 ครั้ง และในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือหารือ และสอบถามผูสอบบัญชีถึงความรวมมือของฝายบริหารของบริษัทฯ ในการ

ตรวจสอบ และความเปนอิสระ ซ่ึงผูสอบบัญชีชี้แจงวาไดรับความรวมมือจากฝายบริหารในการเปดเผยขอมูลครบถวน เพียงพอ 

และไดดำเนินงานอยางเปนอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  

จากการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีการจัดทำ

รายงานและการเปดเผยขอมูลทางการเงินอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรองรับท่ัวไป เปนไปตาม

มาตรฐานบัญชี ระบบการควบคุมภายในมีประสทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 
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การกำกับดูแลใหการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการดูแลใหผูสอบบัญชีปฏิบัติ

หนาที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินไดอยางเปนอิสระ 

การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติท่ีดี และไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทาง

ผลประโยชน การทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกัน

วินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญ 

การประเมินผลการควบคุมภายใน (Internal Control) ประจำป 2563 

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 มีความ

รับผิดชอบตอสังคม ดวยความซื่อสัตย สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

1.2 กรรมการปฏิบัติหนาท่ีในกรอบจริยธรรม และปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย 

สุจริต ระมดัระวัง รอบคอบเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย 

1.3 บริษัทฯ มีการประกาศจรรยาบรรณพนักงานเพ่ือเปนแนวทางใหกับผูบริหาร

และพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ี โดยเผยแพรบน Intranet โดยกำหนดแนว

ทางการปฏิบัติตอตนเอง ลูกคา ผูเอาประกัน ผูเก่ียวของ สังคม การปฏิบัติ

ระหวางพนักงาน การปฏิบัติตอบริษัทฯ รวมถึงยึดถือประโยชนของบริษัทฯ 

ภายใตความถูกตองของกฎหมายและจริยธรรม ไมเอ้ือประโยชนหรือใหสิทธิ

พิเศษแกบุคคลใดเพ่ือใหตนเองไดรับประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออม 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 

- บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงองคกร ท้ังในสวนการบริหารความ

เสี่ยงแบบองครวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน 

และยังเสริมสรางระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดีใหกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได

สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกร การพัฒนา และการดำรงไวซึ่งกรอบการ

ดำเนินงาน กระบวนการทำงาน โครงสรางของหนวยงานตางๆ เพ่ือบริหาร

จัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการควบคุมความเสี่ยง 

ประกอบดวย ข้ันตอนการระบุความเสี่ยง การประเมินและการจัดลำดับความ

เสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงและการ

รายงานความเสี่ยงตามท่ี คปภ. กำหนด และใหความสำคัญกับการเช่ือมโยง

ความสัมพันธระหวางการกำหนดเบ้ียประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ

ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย และการลงทุน เพ่ือใหเกิดการบริหาร

ความเสี่ยงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม โดยสอดคลองกับกลยุทธและ

วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

 

- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานไวเปนลายลักษณอักษร 

ครอบคลุมทุกกระบวนการในการทำงาน และไดมีการทบทวนความเหมาะสม

ของแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

- มีการกำหนดระดับ ขอบเขต อำนาจหนาท่ีในการอนุมัติดำเนินการในแตละ

ข้ันตอนเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงได 

-  มีการควบคุมความเสี่ยงในทุกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับประเภท สภาพแวดลอม 

ลักษณะงานในทุกระดับช้ัน และติดตามดูแลอยางสม่ำเสมอ 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

-  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปริมาณ 

ความถูกตองของขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของผู

เอาประกัน ผูรับประโยชน คูคาของบริษัทฯ หรือผูเก่ียวของอ่ืน ๆ  

-  มีการสื่อสารขอมูลภายในดวย Intranet เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารให

ผูบริหารและพนักงานทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  

-  มีชองทางสื่อสารภายนอกสำหรับผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน ในการแจง

เบาะแส หรือรองเรียนตาง ๆ  

-  มีการรายงานขอมูลสำคัญตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.  กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล 

 

-  มีการติดตามการดำเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงาน

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพ่ือหา

ขอบกพรองของการควบคุมภายในและดำเนินการแกไขอยางทันทวงที  

-  มีการติดตามการปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

เพ่ือเปนการทบทวน สอบทานใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

-  มีการกำกับติดตามการดำเนินงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย เปนประจำทุกเดือน 

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 ที่

เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางเครงครัด และม่ันใจวาบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

  
  

 นายเกรียงศักด์ิ สุไพบูลยพิพัฒน 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ประจำป 2563 

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ป 2560 - 2563 

 (หนวย: บาท) 

ผลการดำเนินงาน 2560 2561 2562 2563 

เบ้ียประกันภัยรับ 275,918,665 348,085,851 709,539,565 760,343,893 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 265,123,798 290,663,279 674,409,537 770,295,824 

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

คาสินไหมจายสุทธิ 150,701,081 158,106,484 202,251,460 206,811,872 

คานายหนาจายสุทธิ 28,672,280 41,383,146 102,219,163 127,443,219 

คาใชจายสงเสริมการตลาดและคาใชจายในการรับประกันอ่ืน 22,899,388 24,824,802 114,560,098 149,205,380 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 62,851,049 66,348,847 173,677,575 214,047,507 

คาใชจายดำเนินงานรวม 52,449,720 55,824,281 107,471,917 89,785,176 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 10,401,329 10,524,566 66,205,658 124,262,330 

รายไดจากการลงทุนและรายไดอ่ืน 6,284,698 12,174,515 10,375,541 10,441,813 

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 16,686,027 22,699,080 76,581,199 134,704,143 

ภาษีเงินได 3,352,480 4,539,949 16,544,421 26,856,997 

กำไรสุทธ ิ 13,333,547 18,159,131 60,036,778 107,847,147 

กำไรตอหุนพ้ืนฐาน 13.33 18.16 60.04 107.85 

 

 (หนวย: บาท) 

ฐานะการเงิน 2560 2561 2562 2563 

สินทรัพยรวม 366,373,145 447,945,179 716,057,031 916,997,330 

หน้ีสินรวม 221,178,148 284,861,575 486,182,005 580,152,645 

สวนของผูถือหุน 145,194,998 163,083,604 229,875,026 336,844,685 

 

 (หนวย: รอยละ) 

อัตราสวนทางการเงิน 2560 2561 2562 2563 

อัตราสินไหมตอเบ้ียประกันภยัท่ีถือเปนรายได 56.84% 54.40% 42.10% 36.30% 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 468.25% 541.23% 728.24% 998.03% 

อัตรากำไรตอยอดขาย           4.8% 5.22% 8.46% 14.18% 

อัตรากำไรตอสวนของผูถือหุน 9.18% 11.13% 26.12% 32.02% 
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กราฟแสดงผลการดำเนนิงานเปรยีบเทียบป 2560 – 2563 
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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) จากกรมการประกนัภัย 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 
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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 ปของการดำเนินกิจการของบริษทัฯ 

3 กรกฎาคม 2560 นางวรางค ไชยวรรณ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร  

นายสุวัฒน ฤกษสุจริต ดำรงตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการ 

9 เมษายน 2561 ไดรับการขี้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการรับรองระบบสารสนเทศ เพ่ือใหวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกสในเรื่องการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอเิล็กทรอนกิส (Online) และการ

ออกกรมธรรมประกันภัยจากสำนักงาน คปภ. 

30 พฤษภาคม 2561 ไดรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยประกันภัยโรครายแรง 

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 

- ใบอนุญาตประกันภัยเลขท่ี 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 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 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 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 2563 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบรษิัทฯ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ตำแหนง หมายเหตุ 

- นายวานิช  ไชยวรรณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ - 

1 นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล ประธานกรรมการ - 

2 นางวรางค  ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร - 

3 นายสวัสดิ์  นฤวรวงศ กรรมการ - 

4 นายวิญู ไชยวรรณ กรรมการ  ลาออก 5 ก.พ.63 และแตงตั้งใหม 30 เม.ย. 631 

5 นายดุลยวิทย  อินทปนต ี กรรมการ  ลาออก เม.ย. 63 

6 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา กรรมการ  ไดรับการแตงตั้งใหม 30 เม.ย. 631 (แทนนายดุลยวิทยฯ) 

7 นายเกรียงศักดิ์  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ - 

8 นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการอิสระ - 

9 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ กรรมการผูจดัการ - 

10 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร กรรมการอิสระ - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายเกรียงศักดิ์  สุไพบูลยพิพัฒน ประธานฯ - 

2 นายอบรม  เชาวนเลิศ กรรมการ - 

3 นายดุลยวิทย  อินทปนต ี กรรมการ ลาออก เม.ย. 63 

4 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา กรรมการ ไดรับการแตงตั้งใหม 30 เม.ย. 631 

 
1 การแตงต้ังใหม อางอิงตามหนังสือรับรองการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ลำดับ รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำแหนง หมายเหตุ 

- นางวรางค ไชยวรรณ ท่ีปรึกษาฯ - 

1 นายดุลยวิทย  อินทปนตี ประธานฯ ลาออก 10 เมษายน 2563 

2 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา ประธานฯ รับตำแหนง 30 เมษายน 2563 

3 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ กรรมการ  - 

4 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ  - 

5 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการ  - 

6 นางสาวจันทนา  ศรีนุม กรรมการ  - 

คณะกรรมการลงทุน 

ลำดับ รายชื่อกรรมการลงทุน ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นางวรางค ไชยวรรณ ประธานฯ - 

2 สุวัฒน ฤกษสุจริต กรรมการ  - 

3 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ  - 

4 นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท กรรมการ และเลขานุการ - 

คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร ประธานฯ - 

2 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ  - 

3 นางสาวรฐา โตรัตนคุนต กรรมการ และเลขานุการ - 

คณะกรรมการผลิตภัณฑ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการผลิตภัณฑ ตำแหนง หมายเหตุ 

- นางวรางค ไชยวรรณ ท่ีปรึกษาฯ - 

1 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ ประธานฯ - 

2 นางกรกนก วงศพานิช กรรมการ - 

3 นางสาวรฐา โตรัตนคุนต กรรมการ - 

4 นางรุงนภา รอดชีวัน กรรมการ - 

5 นายมาโนช กิจสวัสดิ ์ กรรมการ - 

6 นายธีรพงษ อิศรภักด ี กรรมการ - 

7 นายณัช ไชยวรรณ กรรมการ - 

8 นายวิชัย อารัณยรักษ กรรมการ - 

9 นางจรีรัตน วิโนทกะ กรรมการ - 

10 นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท กรรมการ - 

11 นายพสิษฐ เลิศวุฒิศาสตร กรรมการ  - 

12 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ กรรมการ และเลขานุการ - 

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน 

ลำดับ รายชื่อกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน ตำแหนง หมายเหตุ 

1 กรรมการผูจดัการ ประธานฯ - 

2 ผูชวยกรรมการผูจัดการ กรรมการ - 

3 ผูแทนฝายการตลาด กรรมการ - 
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ลำดับ รายชื่อกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน ตำแหนง หมายเหตุ 

4 ผูแทนฝายการรับประกัน กรรมการ - 

5 ผูแทนสวนการปฏิบัตติามกฎหมาย กรรมการ - 

6 ผูแทนฝายสินไหมทดแทน กรรมการ และเลขานุการ - 
 

การประชุมคณะกรรมการประจำป 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจำป 2563 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล 2 4 

2 นางวรางค  ไชยวรรณ 4 4 

3 นายสวัสดิ์  นฤวรวงศ 3 4 

4 นายวิญู ไชยวรรณ 3 4 

5 นายดุลยวิทย  อินทปนต ี 1 4 

6 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา 2 4 

7 นายเกรียงศักดิ์  สุไพบูลยพิพัฒน 4 4 

8 นายอบรม  เชาวนเลิศ 4 4 

9 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ 4 4 

10 นายมาโนชญ จันสุทธิรางกูร 4 4 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2563 

ลำดับ ชื่อกรรมการตรวจสอบ เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 นายเกรียงศักดิ์ สุไพบูลยพิพัฒน 4 4 

2 ผศ.อบรม เชาวนเลิศ 4 4 

3 นายดุลยวิทย  อินทปนตี 1 4 

4 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา 2 4 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจำป 2563 

ลำดับ ชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง เขาประชุม (คร้ัง) การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 นายดุลยวิทย  อินทปนต ี 2 4 

2 นางวัลลิยา ทวีวงศ ณ อยุธยา 2 4 

3 นายสุวัฒน ฤกษสุจรติ 4 4 

4 นางกรกนก วงศพานิช 4 4 

5 นางอรนุช  เนียมสุวรรณ 3 5 

6 นางสาวจันทนา  ศรีนุม 5 5 

การประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ประจำป 2563 

ลำดับ ชื่อคณะกรรมการชุดยอย การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1 คณะกรรมการลงทุน 5 

2 คณะกรรมการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

3 คณะกรรมการผลิตภัณฑ 4 

4 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน 4 
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ผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการประจำป 2563 
 

คณะกรรมการ 
เบ้ียประชุมป 2563 
(บาท/ทาน/คร้ัง) 

จำนวนกรรมการ 
(ทาน) 

จำนวนการประชมุ
ป 2563 

บำเหน็จป 2562 
(บาท/ทาน) 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ     
- ประธาน 8,000.- 1 4 ครั้ง 50,000 

- กรรมการ 7,000.- 8 4 ครั้ง 40,000 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธาน 8,000.- 1 4 ครั้ง ไมม ี

- กรรมการ 7,000.- 2 4 ครั้ง ไมม ี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

- ประธาน 8,000.- 1 4 ครั้ง ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 4 4 ครั้ง ไมม ี
4. คณะกรรมการลงทุน     

- ประธาน ไมม ี 1 5 ครั้ง ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 3 5 ครั้ง ไมม ี
5. คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประธาน 8,000 1 4 ครั้ง ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 2 4 ครั้ง ไมม ี
6. คณะกรรมการผลิตภัณฑ     

- ประธาน ไมม ี 1 4 ครั้ง ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 11 4 ครั้ง ไมม ี
7. คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน 

- ประธาน ไมม ี 1 4 ครั้ง ไมม ี

- กรรมการ ไมม ี 5 4 ครั้ง ไมม ี

หมายเหตุ บริษัทฯ จายเบี้ยประชุมกรรมการประจำป 2563 เปนเงินทัง้ส้ิน 292,000 บาท และจายบำเหน็จกรรมการประจำป 

2562 เปนจำนวนเงนิ 366,800 บาท ซ่ึงอยูในวงเงินซ่ึงไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน (ครั้งที่ 42) ประจำป 2563 
 

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 นางรุงนภา รอดชีวัน ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม 

7 นางสาวรฐา โตรัตนคุนต ผูจัดการสายงานอาวุโส ฝายปฏิบัติการ 

8 นางสาวจันทนา ศรีนุม ผูจัดการสายงานอาวุโส สายงานบัญชี 

9 นายณัช ไชยวรรณ ผูจัดการสายงาน สวนพัฒนาธุรกิจ 

10 นายวิชัย อารัณยรักษ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง 

11 นางอรนุช เนียมสุวรรณ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการรบัประกัน 

12 นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานการเงิน 
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โครงสรางองคกร 
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สรุปธุรกิจประกันภัยสุขภาพไทย ป 2563 และแนวโนมธุรกจิประกันภัยสุขภาพไทย ป 2564 - 2566 

สภาวะตลาดและแนวโนมตลาด และ สวนแบงทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

ตลาดการประกันภัยสุขภาพในประเทศไทย ในสวนของบริษัทประกันวินาศภัย มีการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป เฉล่ีย

ประมาณ 8-12% ในชวง 2560-2562 อยางไรก็ตามในป 2563 ที่ผานมาอัตราการขยายตัวไดปรับเพ่ิมขึ้นอยางมาก อันเนื่องมาก

จากภาวะ COVID-19 ซ่ึงทำใหประชาชนมีความกังวลตอสุขภาพ และมีการทำประกันสุขภาพมากขึ้น โดยในป 2563 ตลาดการ

ประกันสุขภาพไดขยายตัวประมาณรอยละ 15 สำหรับในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2564-2566) บริษัทฯ คาดวาตลาดประกันภัย

สุขภาพจะเติบโตอยางตอเนื่อง แตในอัตราที่ลดลง ประมาณ 10.00 เปอรเซ็นตตอป ดังนี้ 

สวนแบงทางการตลาด (เฉพาะประกันสุขภาพ) 

   2564 2565 2566 

ไทยประกันสุขภาพ (ลานบาท)   830.00 900.00 975.00 

ตลาดรวม (ลานบาท)   13,975.68 15,373.25 16,910.57 

สวนแบงทางการตลาด (เปอรเซ็นต)   5.94 5.85 5.77 

อัตราการเติบโต 

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

บริษัทฯ ตองการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหไมต่ำกวา 5.75% ดังนี้ 

อัตราการเติบโต 

    2564 2565 2566 

ไทยประกันสุขภาพ (เปอรเซ็นต)    9.41 8.43 8.33 

ตลาดรวม (เปอรเซ็นต)    10.00 10.00 10.00 
 

ผลการดำเนินงานของบริษัท ป 2563 

ในป พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 760,343,893 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 7.16 เบี้ยประกันภัยที่

ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันตอจำนวน 770,295,824 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 14.22 รายไดคาจางและคาบำเหน็จ

จำนวน 560,198 บาท ลดลงจากป 2562 รอยละ 67.76 รายไดจากการลงทุนสุทธิจำนวน 9,141,373 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 

รอยละ 40.05 รายไดอื่นจำนวน 1,300,440 บาท ลดลงจากป 2562 รอยละ 66.21  รวมรายได 781,297,835 บาท เพ่ิมขึ้นจาก

ป 2562 รอยละ 13.81 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาระยะยาวและคาสินไหมจายสุทธิ 279,599,719 บาท คาจางและคา

บำเหน็จ 128,003,417 บาท คาใชจายในการรับประกันอื่น 149,205,380 บาท รวมเปนรายจายในการรับประกันภัยจำนวน 

556,808,516 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 3.80  

กำไรจากการรับประกันภัย 224,489,319 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 49.56 คาใชจายดำเนินงานรวม 88,981,561 

บาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 21.04 กำไรกอนภาษีเงินได 134,704,143 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 75.90 กำไรสุทธิ 

107,847,147 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 79.64 กำไรตอหุนพ้ืนฐาน 107.85 บาท 

ดานฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 916,997,033 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอย

ละ 28.06 มีหนี้สินรวม 580,152,645 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 19.33 และมีสวนของผูถือหุน 336,844,685 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 46.53 
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แผนรองรับการขยายงานของบริษัทฯ 

ดานสินคา 

บริษัทฯ จะจัดหาแบบประกันภัยสุขภาพใหมๆ เพ่ิมเติม และจะดำเนินการปรับปรุงผลประโยชนความคุมครองของแผน

ประกันภัยสุขภาพเดิมใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา รวมถึงเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลง

ไป และปรับเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับอัตราสินไหมทดแทนที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดทุกป 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

บริษัทจะยังคงใชชองทางการจัดจำหนายท่ีมีอยูในปจจุบัน คือ ตัวแทน นายหนา ลูกคาตรง ลูกคาผานระบบ Electronic, 

online และ Bancassurance นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการเพ่ิมชองทางการขายผานทางคูคาใหมๆ อีกดวย 

ดานระบบงาน/ระบบเทคโนโลย ี

บริษัทฯ จะทำการพัฒนาระบบงานอยางตอเนื่องตามหลักการ Total Quality Management (TQM) ซ่ึงบริษัทไดนำมาใช

อยางตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมา และบริษัทไดทำการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการทำงานของบริษัทอยางตอเนื่อง

ตามท่ีไดทำมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีหลักใหมีความยืดหยุนมากขึ้น มี

เสถียรภาพในการทำงานสูงขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจไดมากขึ้น 

ดานพนักงาน 

บริษัทจะทำการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง ตามท่ีไดทำมาโดยตลอด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิม

คุณภาพในการใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางดีย่ิงๆ ขึ้น 

ดานเงินกองทุนของบริษัทฯ 

บริษัทมีการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเส่ียงดานตางๆ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

ตาราง : เงินกองทนุที่สามารถนำมาใชไดทั้งหมดและเงินกองทนุทีต่องดำรงตามกฎหมาย   

ลำดับ รายการ บาท   

1 เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET 1) ตามประเมิน 335,287,140   

2 ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (Additional tier 1) -      

3 เงินกองทุนช้ันท่ี 2 (Tier 2) -      

4 เงินกองทุนท่ีสามารถนำมาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available) (TCA) 335,287,140   

5 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานประกันภัย 20,571,036   

6 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานตลาด 9,149,393   

7 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานเครดิต 2,235,737   

8 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานประกันภัยและความเสี่ยงดานสินทรัพย หลังหักสวนลด

จากการกระจายความเสีย่ง 
25,882,247 

  

9 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 109,150   

10 เงินกองทุนสำหรับการลงทุนสวนเกิน /1 -      

11 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 7,603,439   

12 เงินกองทุนท่ีตองดำรงท้ังหมด (total capital required) (TCR) 33,594,836   



รายงานประจำป 2563 

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

 19 ใจถึงใจ ... ไทยประกนัสขุภาพ 

 

ตาราง : อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน         

ลำดับ รายการ รอยละ (%)   

1 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ตอ เงินกองทุนท่ีตองดำรงตาม

กฎหมาย (CET 1 ratio) 
998.03% 

  

2 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ เงินกองทุนท่ีตองดำรงตามกฎหมาย (Tier 1 ratio) 998.03%   

3 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไตรมาสปจจุบัน 998.03%   

4 CAR ณ สิ้นไตรมาสท่ีแลว (prior quarter CAR ratio) 926.01%   

5 CAR ณ สิ้น 2 ไตรมาสท่ีแลว (prior 2 quarter CAR ratio) 1002.81%   

6 CAR ณ สิ้น 3 ไตรมาสท่ีแลว (prior 3 quarter CAR ratio) 830.74%   

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และมีเงินกองทุนที่เพียงพอที่จะรองรับการขยายงานของบริษัทในระยะ 3 ปขางหนา และ มีความ

ม่ันใจเปนอยางย่ิงวา ตามสรุปแผน 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ที่ไดกลาวมาทั้งหมด บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานและเงินกองทุน

ตามที่ไดประมาณการไว ซ่ึงจะมีผลทำใหบริษัทมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับท่ีสูงกวามาตรฐานขั้นต่ำ 140 

เปอรเซ็นต ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยางแนนอน 

 

งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(ตามเอกสารแนบ) 


