สรุปผลการดําเนินงานของบริษท
ั ฯ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุนรวม

320,256,461

เบียประกันค้างรับ

20,735,446

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

6,375,479

สินทรัพย์อืน

19,005,759

รวมสิน ทรัพย์

366,373,145
หนีสิน

บาท

หนีสินหมุนเวียน
เงินสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเปนรายได้
เงินสํารองค่าสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนค้างจ่าย

142,951,494
26,961,302

เงินสํารองค่าสินไหมทดแทน-ยังไม่ได้รับรายงาน

8,697,227

เงินสํารองค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทียังไม่ได้จัดสรร

1,773,530

หนีสินหมุนเวียนอืน

40,794,595

รวมหนีสิน

221,178,148
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

บาท

ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลง-มูลค่าเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

100,000,000
55,493
(947,014)
2,710,000
43,376,518
145,194,998

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

รายการ
เบียประกันภัยรับ

บาท
275,918,665

เบียประกันภัยต่อจ่าย

8,457,587

สํารองเพือการเสียงภัยเพิม(ลด)

2,337,279

เบียประกันภัยรับทีถือเปนรายได้

265,123,798

ค่าสินไหมจ่ายสุทธิ

150,701,080

ค่านายหน้าจ่ายสุทธิ

33,955,783

ส่วนลดรับจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด
ค่าจัดการสินไหมและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานรวม
รวมกํา ไรจากการดําเนิน งาน

5,283,502
16,949,534
5,949,854
52,449,720
10,401,329

จากงบการเงินข้างต้น สามารถคํานวณความเพียงพอของเบียประกันภัย ประจําป 2560 ของบริษท
ั ฯ ได้
ดังนี
ค่าใช้จา่ ยต่อเบียประกันภัยทีถือเปนรายได้
ค่าสินไหมจ่าย

สัดส่วนค่าใช้จา่ ย
56.84%

ค่านายหน้าจ่าย

12.81%

ค่าส่งเสริมการตลาดและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

6.64%

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

19.79%

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)

96.08%

จากตารางคํานวณค่าใช้จ่ายต่อเบียประกันภัยทีถือเปนรายได้ จะพบว่าบริษัทฯ มีค่า ใช้จ่ายรวมซึงเทียบ
จากเบียประกันภัยทีถือเปนรายได้ (Combined Ratio) อยู่ทีร้อยละ 96.08 ซึ งถือว่าบริษัทฯ มีค วามเพียงพอของ
เบียประกันภัยเมือเทียบกับรายจ่ายรวมทังหมด

การวิเคราะห์อัตราส่วนทีเกียวข้อง

การวิเคราะห์และตรวจสอบเชิงปริมาณ ได้กําหนดอัตราส่วนหลัก 2 อัตรา และอัตราส่วนรอง 6 อัตรา รวม
8 อัตรา ในป 2560 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) มีผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทีสําคัญ ปรากฎดังนี
อันตราส่วน

ค่ามาตราฐาน

ป 2560

หมายเหตุ

>=140%

464.67%

สูงกว่ามาตรฐานทีกําหนด

>=100%

700.48%

สูงกว่ามาตรฐานทีกําหนด

>= 0%

9.18%

สูงกว่ามาตรฐานทีกําหนด

สินทรัพย์ลงทุนต่อหนีสินผู้เอาประกัน

>=100%

169.56%

สูงกว่ามาตรฐานทีกําหนด

Combined Ratio

<=100%

96.08%

ไม่เกินมาตรฐานทีกําหนด

การเปลียนแปลงเงินกองทุน

>= -10%

11.15%

ไม่เกินมาตรฐานทีกําหนด

>=80%

80.75%

ไม่เกินมาตรฐานทีกําหนด

-1.45%

ไม่เกินมาตรฐานทีกําหนด

เงินกองทุนตามเกณฑ์ RBC
สภาพคล่อง (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อ
สํารองค่าสินไหมและค่าสินไหมค้างจ่าย)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน
้

เบียประกันภัยค้างรับราคาประเมินต่อเบีย
ประกันภัยค้างรับรวม
อัตราส่วนพัฒนาการสํารองค่าสินไหม

เปลียนแปลงไม่

ทดแทน 1 ป (Claim development)

เกิน 20%

ผลตอบแทนการลงทุน
ผลการดําเนินงานด้านการลงทุน ประจําป 2560 ของบริษัทฯ เปนดังนี
1. รายงานสินทรัพย์ลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2560
1.1) เงินฝากประจําและสลากออมทรัพย์
ผูอ
้ อกตราสาร

จํานวนเงินฝาก

สัดส่วนเงินฝาก

ธนาคารยูโอบี

80,000,000

31.52%

ธนาคารทิสโก้

55,000,000

18.99%

ธนาคารไอซีบีซี

50,000,000

17.26%

ธนาคารไทยเครดิต

40,000,000

13.81%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

35,000,000

12.08%

ธนาคารกรุงเทพ

10,000,000

3.45%

ธนาคารออมสิน

10,000,000

3.45%

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ฯ

5,000,000

1.73%

ธนาคารทหารไทย

2,384,660

0.82%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2,250,000

0.78%

289,634,660

100.00%

รวม

1.2) หุ้นทุน
หลักทรัพย์

จํานวนหุน
้

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

ราคาตลาด

มูลค่าตลาด

100,000

1.78

178,000

3,300

11.00

36,300

รวม

214,300

1.3) หน่วยลงทุน
กองทุน

จํานวนหน่วย

NAV

มูลค่าตลาด

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

4,094

13.49

55,270

กองทุนเปดทหารไทยธนพลัส

22,157

11.78

261,069

รวม

316,339

2. รายงานการลงทุนและอัตราผลตอบแทนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2560
ประเภทการลงทุน
1. เงินฝากประจํา /
สลากออมทรัพย์

จํานวนเงินลงทุน
ณ 31 ธ.ค. 60

เงินลงทุนเฉลีย
ณ 31 ธ.ค. 59

ผลตอบแทนรวม
ป 60

อัตราผลตอบแทน
เฉลียป 60

289,634,660

278,382,220

4,437,398

1.59%

2. หุ้นทุน

214,300

241,845

11,320

-6.71%

3. หน่วยลงทุน

316,339

5,246,779

158,303

1.63%

290,165,299

283,870,844

4,607,021

1.59%

รวม

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินตามนโยบายการลงทุนทีมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์
ทีมีความมันคง มีความเสียงอยู่ในระดับทียอมรับได้ มีสภาพคล่องสูง และให้ผลตอบแทนทีน่าพอใจ
โดยสินป 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนรวมทังสิน 290.17 ล้านบาท แบ่งเปนลงทุนในเงินฝากประจํา / สลาก
ออมทรัพย์ 289.63 ล้านบาท คิดเปน 98.26% ลงทุน ในหุ้นทุน 0.21 ล้านบาท คิดเปน 0.07% และลงทุน ในหน่วย
ลงทุน 0.32 ล้านบาท คิดเปน 0.11% มีรายได้จากการลงทุน 4.44 ล้านบาท และกําไรจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
0.16 ล้านบาท รวมมีรายได้จากการลงทุนทังสิน 4.60 ล้านบาท

