
ปผว.1
ฐานะทางการเงินละผลการดําเนินงาน

2560 2559 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย 327.01 296.81 325.97 305.20 352.22 325.61
หน้ีสิน 189.86 169.38 179.54 176.26 202.62 191.20
สวนของผูถือหุน 137.15 127.43 146.43 128.94 149.60 134.41
เงินกองทุน 132.23 119.65 144.71 123.80 147.54 130.47
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (%) 440.76 398.83 478.67 412.65 491.78 434.91

รายได 66.98 58.46 135.51 120.83 205.56 189.13
รายจาย 61.83 56.12 121.07 117.26 187.99 180.46
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 5.15 2.34 14.44 3.57 17.57 8.67
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (20.65) (0.08) (15.33) 7.20 (11.90) 29.30
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (0.01) (9.88) (0.01) (9.89) (0.11) (34.95)
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน          -   - - -          -   -
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (20.66) (9.96) (15.35) (2.69) (12.01) (5.66)

หมายเหต ุ
1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ 100

3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน
4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ที่จัดทําโดยวิธีทางตรงหรือทางออม 

สินทรัพย 346.63 301.73
หน้ีสิน 214.64 176.72
สวนของผูถือหุน 131.99 125.01
เงินกองทุน 125.55 121.49
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 30.00 30.00

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (%) 418.50 401.30
รายได 257.66 234.60
รายจาย 251.05 221.25
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 6.61 13.35
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 16.27 26.29
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (0.11) (31.14)
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  - -
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 16.16 (4.85)

หมายเหตุ
1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ 100

2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท 
ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี

หนาที่ 1
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)

เปดเผย ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560         

รายการ

ไตรมาสที 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
หนวย : ลานบาท 

2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท 
ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี

2559 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท  

รายการ



ตัวเรือ สินคา

โดยขอ 
บังคับ 
ของ 

กฎหมาย

โดย 
ความ 

สมัคร ใจ

ความ 
เส่ียงภัย 
ทรัพย สิน

ความ รับ
ผิด ตอ 
บุคคล 

ภาย นอก

วิศว 
กรรม

อุบัติเหตุ
 สวน 
บุคคล

สุขภาพ อ่ืนๆ

จํานวนเบี้ย
ประกันภัย 

ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําป 2559
หนวย : ลานบาท 

รายการ

การ 
ประกัน

 อัคคีภัย

การประกันภัย
ทางทะเลและ

ขนสง

การประกันภัย
รถยนต

หนาที่ 2

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ป 2559อัตราสวน

อัตราสวนสภาพคลอง

คามาตรฐาน

>=100% 672.06% 959.78%

ป 2558

รวม

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (%)

ประกันภัย 
รับโดยตรง 1.49 270.62 272.11
สัดสวน 
ของเบี้ย 
ประกันภัย 0.55% 99.45% 100%

หมายเหตุ ขอมูลจากรายงานประจําป
- ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย (ดูจากหนา website)
- ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทน หรือผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  (ดูจากหนา website)
- การติดตอบริษัทประกันวินาศภัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน

(นายสุวัฒน  ฤกษสุจริต)
กรรมการผูจัดการ

- ขาพเจา นายสุวัฒน  ฤกษสุจริต ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งหมด 2 หนา


