
ปผว. 1

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สนิทรัพย์ 2,270.2        4,001.3        1,993.8        3,497.7        1,675.1        3,399.5        

หนีส้นิ 1,181.5        3,538.7        882.2           3,101.1        614.0           2,247.2        

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,088.7        462.6           1,111.6        396.6           1,061.1        1,152.4        

เงนิกองทุน 1,131.0        411.2           1,067.9        372.6           1,064.6        1,138.9        

เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย 79.9             140.3           173.5           102.3           113.5           101.3           

อัตราสว่นเงนิกองทุนตอ่เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย( % ) 1415.6% 293.1% 615.5% 364.1% 938.1% 1124.7%

รายได ้ 62.3             68.7             140.8           153.4           198.0           212.8           

รายจา่ย 110.4           65.1             165.5           215.8           275.6           405.8           

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (48.1) 3.6 (24.7) (62.4) (77.6) (193.0)

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน (141.1) (259.1) 68.7 (215.5) 35.7 (436.3)

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน 109.3 234.7 (204.6) 199.5 (161.8) (453.5)

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ -               -               -               -               -               886.5

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (31.8) (24.3) (136.0) (16.0) (126.2) (3.3)

หมายเหต ุ:    1. กฎหมายก าหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทุนตอ่เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมายตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 125  มผีลตัง้แตร่ายการในไตรมาส

         ทีส่ามของปี พ.ศ.2554 (เดอืนกันยายน) และรอ้ยละ 140  ตัง้แต ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป

                       2. เงนิกองทุน เป็นเงนิกองทุนตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิท

         ซึง่ไมอ่ยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

                       3. ไตรมาสที ่2  หมายถงึ ผลการด าเนนิงานสะสม 6 เดอืน และไตรมาสที ่3 หมายถงึ ผลการด าเนนิงานสะสม 9 เดอืน

                       4. รายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมแตล่ะประเภท ใหห้มายถงึกระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ทีจั่ดท าโดยวธิทีางตรง

                       5. งบการเงนิรายไตรมาสนี ้ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้                           

                       6. ขอ้มลูรายไตรมาสของปี พ.ศ.2556 และไตรมาสที1่/2557 น าเสนอตามประกาศนายทะเบยีน เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข 

         ในการจัดท ารายงานการด ารงเงนิกองทุนของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ.2555  การค านวณอัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน

                           (ตามมาตรการผอ่นผันจากวกิฤตการณ์อทุกภัย)

                       7. ขอ้มลูรายการตัง้แตไ่ตรมาส 2 ของปี พ.ศ.2557 น าเสนอตามประกาศนายทะเบยีน เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข 

         ในการจัดท ารายงานการด ารงเงนิกองทุนของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ.2555  การค านวณอัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุนปกติ

สนิทรัพย์

หนีส้นิ

สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิกองทุน

เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย

 อัตราสว่นเงนิกองทุนตอ่เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย ( % )

รายได ้

รายจา่ย

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ

หมายเหต ุ :   1.  กฎหมายก าหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทุนตอ่เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมายตอ้งไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 125 มผีลตัง้แตร่ายการในไตรมาส

          ทีส่ามของปี พ.ศ.2554 (เดอืนกันยายน) และรอ้ยละ 140  ตัง้แต ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป

                         2.  เงนิกองทุนเป็นเงนิกองทุนตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิท

          ซึง่ไมอ่ยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

                         3.  ขอ้มลูรายการอัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน ปี พ.ศ.2556 น าเสนอตามมาตรการผอ่นผันจากวกิฤตการณ์อทุกภัย 

          และของปี พ.ศ. 2557 น าเสนอตามการค านวณเงนิกองทุนปกตติามประกาศนายทะเบยีน เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

          และเงือ่นไข ในการจัดท ารายงานการด ารงเงนิกองทุนของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ.2555

2557 2556
รายการ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

บรษิทั  ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

 เปิดเผย ณ วนัที ่30 เมษายน 2558

รายการ

ณ  วนัที ่ 31  ธนัวาคม

หนว่ย : ลา้นบาท

หนว่ย : ลา้นบาท

178.1

(303.3)
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303.8
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(208.9)

266.8

371.9

(105.1)

(589.6)

(269.4)

886.5

27.6(125.2)

2,823.1

1,686.7

1,136.4

1,141.6

83.7

  



อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ( % )

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง

หมายเหต ุ อัตราสว่นดงักลา่ว ค านวณจากสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของกจิการหารดว้ยส ารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยทัง้หมด

      ตามหลกัเกณฑข์องคปภ.

ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ปี 2557

ตวัเรอื สนิคา้

โดย

ขอ้บงัคบั

ของ

กฎหมาย

โดย

ความ

สมคัรใจ

ความ

เสีย่ง

ภยั

ทรพัยส์นิ

ความรบั

ผดิตอ่

บคุคลภาย

นอก

วศิวกรรม

อุบตัเิหตุ

สว่น

บคุคล

สุขภาพ อืน่ ๆ

จ านวนเบีย้

ประกันภัยรับ

โดยตรง

49.3 -        9.3 6.9 141.1 54.3       7.3            4.7          14.9 -        34.2 322.0

สดัสว่นของ

เบีย้ประกันภัย 

(%)

15.3% -        2.9% 2.1% 43.8% 16.9% 2.3% 1.5% 4.6% -        10.6% 100.0%

หมายเหต ุ :  ขอ้มลูมาจากรายงานประจ าปี

ขา้พเจา้ นายยูจนี ฟง จนู เซยีง ขอรับรองความถูกตอ้งของรายงานฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานทัง้หมด 2  หนา้

     ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

434.7% 89.1%

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ

การ

ประกนั

อคัคภียั

การประกนัภยั

ทางทะเลและขนสง่

การประกนัภยั

รถยนต์

รวม

อตัราสว่น คา่มาตรฐาน ปี 2557 ปี 2556

> = 100 %

        ( นายยูจนี ฟง จนู เซยีง )

การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด

 


