
ปผว.1
ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงาน

2561 2560 2561 2560 2561 2560
สนิทรัพย์ 350.18 327.01 353.47 325.97 352.22
หนสีนิ 199.96 189.86 196.56 179.54 202.62
สว่นของผูถ้อืหุน้ 150.21 137.15 156.91 146.43 149.60
เงนิกองทนุ 145.00 132.23 154.52 144.71 147.54
เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย (%) 483.33 440.76 515.06 478.67 491.78

รายได ้ 68.67 66.98 139.42 135.51 205.56
รายจา่ย 63.59 61.83 127.45 121.07 187.99
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 5.08 5.15 11.97 14.44 17.57
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนนิงาน 12.98 (20.65) 17.93 (15.33) (11.90)
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (25.33) (0.01) (25.78) (0.01) (0.11)
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ         -           -           -   -         -   
เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธิ (12.35) (20.66) (7.85) (15.35) (12.01)

หมายเหตุ
1. กฎหมายกําหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงกฎหมาย ตอ้งไมตํ่ากวา่รอ้ยละ 100

3. ไตรมาสท ี2 หมายถงึ ผลการดําเนนิงานสะสม 6 เดอืน และไตรมาสท ี3 หมายถงึ ผลการดําเนนิงานสะสม 9 เดอืน
4. รายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมแตล่ะประเภท ใหห้มายถงึกระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ทจัีดทําโดยวธิทีางตรงหรอืทางออ้ม 

สนิทรัพย์ 366.37 346.63
หนสีนิ 221.18 214.64
สว่นของผูถ้อืหุน้ 145.19 131.99
เงนิกองทนุ 139.40 125.55
เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย 30.00 30.00

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย (%) 464.67 418.50
รายได ้ 276.69 257.66
รายจา่ย 263.36 251.05
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 13.33 6.61
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนนิงาน (1.76) 16.27
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (0.12) (0.11)
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ  -  - 
เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธิ (1.88) 16.16

หมายเหตุ
1. กฎหมายกําหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงกฎหมาย ตอ้งไมตํ่ากวา่รอ้ยละ 100
2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนสีนิของบรษัิท 
ซงึไมอ่ยูใ่นขอบเขตการสอบทานของผูส้อบบญัชี

2560 2559
ณ วนัท ี31 ธนัวาคม

หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ

2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนสีนิของบรษัิท 
ซงึไมอ่ยูใ่นขอบเขตการสอบทานของผูส้อบบญัชี

หนา้ท ี1
บรษิทั ไทยประกนัสขุภาพ จํากดั (มหาชน)

        เปิดเผย ณ วนัท ี15 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2561      

รายการ

ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3
หน่วย : ลา้นบาท 



ตวัเรอื สนิคา้

โดยขอ้ 
บงัคบั 
ของ 

กฎหมาย

โดย 
ความ 
สมคัร 

ใจ

ความ 
เสยีงภยั 
ทรพัยส์นิ

ความรบั
ผดิตอ่ 
บคุคล

ภายนอก

วศิว 
กรรม

อุบตัเิหตุ
 สว่น 
บคุคล

สขุภาพ อนืๆ

จํานวนเบยี
ประกนัภัย 
รับโดยตรง         -           -           -             -           -               -              -           -   1.71 274.21         -   275.92

สดัสว่น 
ของเบยี 
ประกนัภัย         -           -           -             -           -               -              -           -   0.62% 99.38%         -   100%

(นายสวุัฒน ์ ฤกษ์สจุรติ)
กรรมการผูจั้ดการ

หนา้ท ี2

การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด

ปี 2560อตัราสว่น

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงาน

คา่มาตรฐาน

>=100% 700.48% 672.06%

ปี 2559

- ขา้พเจา้ นายสวุัฒน ์ ฤกษ์สจุรติ ขอรับรองความถกูตอ้งของรายงานฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานทังหมด 2 หนา้

รวม

อตัราสว่นทางการเงนิทสีาํคญั (%)
        เปิดเผย ณ วันท ี15 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2561      

ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบยีประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยัประจาํปี 2560
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ

การ 
ประกนั

 อคัคภียั

การประกนัภยั
ทางทะเลและ

ขนสง่

การประกนัภยั
รถยนต์

หมายเหตุ ขอ้มลูจากรายงานประจาํปี
- ขนัตอน ระยะเวลา เอกสารและวธิกีารในการขอเอาประกนัภัย (ดจูากหนา้ website)
- ขนัตอน ระยะเวลา เอกสารและวธิกีารในการขอรับคา่สนิไหมทดแทน หรอืผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภัย  (ดจูากหนา้ website)
- การตดิตอ่บรษัิทประกนัวนิาศภัย และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง กรณีมขีอ้พพิาทหรอืเรอืงรอ้งเรยีน (ดจูากหนา้ website)


