
ปผว. 1

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สนิทรัพย์ 1,816.9        1,784.6        1,783.3        1,780.5        1,759.9        

หนีส้นิ 730.0           677.6           707.5           679.8           661.5           

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,086.9        1,106.9        1,075.7        1,100.7        1,098.4        

เงนิกองทนุ 1,137.5        1,152.9        1,137.7        1,149.2        1,154.3        

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ำรงตำมกฎหมำย 75.5             70.2             82.1             68.2             73.1             

อัตรำสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ำรงตำมกฎหมำย( % ) 1506.5% 1643.1% 1385.7% 1685.8% 1580.2%

รำยได ้ 101.8           88.1             213.1           188.4           314.1           

รำยจำ่ย 103.3           88.4             218.1           196.6           329.1           

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (1.5) (0.3) (5.0) (8.2) (15.1)

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (0.9) (14.3) (10.8) (3.6) (4.5)

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ (0.0) (0.4) (0.2) (1.4) (1.5)

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ -               -               -               -               

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (0.9) (14.7) (11.0) (5.0) (6.0)

หมำยเหต ุ:    1. กฎหมำยก ำหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ำรงตำมกฎหมำยตอ้งไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 140 น ำเสนอตำมประกำศนำยทะเบยีน

                     เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไข ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทนุของบรษัิทประกันวนิำศภัย พ.ศ.2554

                     2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตำมรำคำประเมนิ ตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรประเมนิรำคำทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิท ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขต

                      กำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

                     3. ไตรมำสที ่2  หมำยถงึ ผลกำรด ำเนนิงำนสะสม 6 เดอืน และไตรมำสที ่3 หมำยถงึ ผลกำรด ำเนนิงำนสะสม 9 เดอืน

                     4. รำยกำรกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมแตล่ะประเภท ใหห้มำยถงึกระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) ทีจั่ดท ำโดยวธิทีำงตรง

                     5. งบกำรเงนิรำยไตรมำสนี ้ผำ่นกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชแีลว้                           

                     6. ขอ้มลูรำยกำรไตรมำส  น ำเสนอตำมประกำศนำยทะเบยีน เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไข ในกำรจัดท ำรำยงำน

                      กำรด ำรงเงนิกองทนุของบรษัิทประกันวนิำศภัย พ.ศ.2555 กำรค ำนวณอัตรำสว่นควำมเพยีงพอของเงนิกองทนุ 

สนิทรัพย์

หนีส้นิ

สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิกองทนุ

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ำรงตำมกฎหมำย

 อัตรำสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ำรงตำมกฎหมำย ( % )

รำยได ้

รำยจำ่ย

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ

หมำยเหต ุ:    1. กฎหมำยก ำหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ำรงตำมกฎหมำยตอ้งไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 140 น ำเสนอตำมประกำศนำยทะเบยีน

                     เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไข ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทนุของบรษัิทประกันวนิำศภัย พ.ศ.2554

                     2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตำมรำคำประเมนิ ตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรประเมนิรำคำทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิท ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขต

                      กำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

                      3.  ขอ้มลูรำยกำรอัตรำสว่นควำมเพยีงพอของเงนิกองทนุ  น ำเสนอตำมประกำศนำยทะเบยีน เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร  และเงือ่นไข

                       ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทนุของบรษัิทประกันวนิำศภัย พ.ศ.2555

2560 2559
รายการ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

บรษิทั  ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

 เปิดเผย ณ วนัที ่ 14 สงิหาคม  2561

รายการ

ณ  วนัที ่ 31  ธนัวาคม

หนว่ย : ลา้นบาท

หนว่ย : ลา้นบาท

4.2

(2.3)

-                                      

1,812.3

724.7

1,087.6

1,141.9

76.3

1496.5% 1621.7%

368.2

354.5

13.7

429.2

453.0

(23.8)

10.9

(0.7)

-                                      

10.21.9

1,808.1

699.6

1,108.5

1,148.9

70.9



อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ( % )

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง

หมายเหต ุ อตัรำสว่นดังกลำ่ว ค ำนวณจำกสนิทรัพยส์ภำพคลอ่งของกจิกำรหำรดว้ยส ำรองคำ่สนิไหมทดแทนและคำ่สนิไหมทดแทนคำ้งจำ่ยทัง้หมด

               ตำมหลักเกณฑข์องคปภ.

ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ปี 2560

ตวัเรอื สนิคา้

โดย

ขอ้บงัคบั

ของ

กฎหมาย

โดย

ความ

สมคัรใจ

ความ

เสีย่งภยั

ทรพัยส์นิ

ความรบั

ผดิตอ่

บคุคล  

ภายนอก

วศิวกรรม
อบุตัเิหตุ

สว่นบคุคล
สขุภาพ อืน่ ๆ

จ ำนวนเบีย้

ประกนัภัยรับ

โดยตรง

62.2 -           5.3 64.4 178.2 65.0        6.1          1.9           110.4 -        40.0 533.5

สดัสว่นของ

เบีย้ประกนัภัย 

(%)

11.7% -           1.0% 12.0% 33.4% 12.2% 1.1% 0.4% 20.7% -        7.5% 100.0%

หมำยเหต ุ :  ขอ้มลูมำจำกรำยงำนประจ ำปี

ขำ้พเจำ้ นำยยจูนี ฟง จนู เซยีง ขอรับรองควำมถกูตอ้งของรำยงำนฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทัง้หมด 2  หนำ้

       ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร

683.4% 537.1%

หน่วย : ลำ้นบำท

รายการ

การ

ประกนั

อคัคภียั

การประกนัภยัทาง

ทะเลและขนสง่

การประกนัภยั

รถยนต์

รวม

อตัราสว่น คา่มาตรฐาน ปี 2560 ปี 2559

> = 100 %

        ( นำยยจูนี ฟง จนู เซยีง )

การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด


