
ปผว. 1

หน่วย : ลา้นบาท

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สนิทรัพย์ 8,015.19 8,582.28 8,809.45 8,983.47

หนีส้นิ 6,952.58 7,648.19 7,755.01 7,910.14

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,062.61 934.09 1,054.44 1,073.33

เงนิกองทนุ 1,044.60 899.82 960.88 982.96

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย 409.75 374.12 390.17 388.01

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 254.94% 240.52% 246.27% 253.33%

รายได ้ 692.78 690.77 1,420.15 2,092.54

รายจา่ย 690.02 580.47 1,188.66 1,838.06

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2.76 110.30 231.49 254.47

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 44.50 128.76 280.90 428.66

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ -80.98 -110.26 -380.13 -603.24

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00

เงนิสดเพมีขึน้ (ลดลง) สทุธิ -36.48 18.50 -99.24 -174.58

หมายเหต ุ: 1. กฎหมายก าหนดใหส้ัดสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย ตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 100

2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิท

   ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตการสอบทานของผูส้อบบัญชี

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

                4. รายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมแตล่ะประเภท ใหห้มายถงึกระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ทีจั่ดท าโดยวธิทีางตรงหรอืทางออ้ม

หน่วย : ลา้นบาท

สนิทรัพย์ 8,622.45 8,899.00

หนีส้นิ 7,559.36 8,076.05

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,063.10 822.95

เงนิกองทนุ 1,018.37 756.34

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย 382.44 368.10

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) (หมายเหต ุ3) 266.28% 205.47%

รายได ้ 2,761.32 2,342.18

รายจา่ย 2,511.43 2,113.84

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 249.88 228.34

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 644.69 1,234.17

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ -706.43 -1,204.05

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 0.00 0.00

เงนิสดเพมีขึน้ (ลดลง) สทุธิ -61.74 30.13

หมายเหต ุ: 1. กฎหมายก าหนดใหส้ัดสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย ตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 100

2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิท ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต

   และรับรองโดยนักคณติศาสตรป์ระกันภัย

3. อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่ัองด ารงตามกฏหมาย ค านวณตามประกาศนายทะเบยีน เรือ่งก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ในการจัดท ารายงาน

    การด ารงเงนิกองทนุของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ.2555 (ตามมาตรการผอ่นผันจากวกิฤตการณ์อทุกภัย)

4. บรษัิทไดป้รับปรงุยอ้นหลังงบการเงนิปี 2555 เนือ่งจากการน ามาตรฐานการบัญชฉีบับที ่12 เรือ่งภาษีเงนิไดม้าใชบ้ังคับเป็นปีแรก

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั (รอ้ยละ)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง

หมายเหต ุ: อัตราสว่นดังกลา่ว ค านวณสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของกจิการ หารดว้ยส ารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยทัง้หมดตามหลักเกณฑข์อง คปภ สบื

เนือ่งจากเหตกุารณ์มหาอทุกภัย ปลายปี 2554 มลูคา่ส ารองสนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย มมีลูคา่สงูมาก จงึท าใหอ้ัตราสว่นสภาพคลอ่งลดต า่กวา่

มาตรฐาน แตอ่ยา่งไรก็ตามอัตราสว่นดังกลา่ว ยังอยูใ่นระยะเวลาที ่คปภ พจิารณาผอ่นผัน หากค านวณตามขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งน าคา่สนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์

อทุกภัยดังกลา่วมารวมค านวณ อัตราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิน้ปี 2556 และ 2555  จะคดิเป็นรอ้ยละ 234.46 และ  รอ้ยละ 169.78 ตามล าดับ

ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยัประจ าปี 2556

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ

การ

ประกัน

อัคคภัีย รวม

ตัวเรอื สนิคา้

โดย

ขอ้บังคับ

ของ

กฎหมาย

โดยความ

สมัครใจ

ความ

เสีย่งภัย

ทรัพยส์นิ

ความรับผดิตอ่

บคุคลภายนอก วศิวกรรม

อบุัตเิหตุ

สว่นบคุคล สขุภาพ อืน่ๆ

จ านวน

เบีย้

ประกันภัย

รับโดยตรง 0.00 68.45 894.89 175.83 13.54 2,555.71 64.03 3,772.45

สัดสว่น

ของเบีย้

ประกันภัย 0.00% 1.81% 23.72% 4.66% 0.36% 67.75% 1.70% 100.00%

- ขา้พเจา้ นางสาว ฟ้า มหะนาวานนท ์ขอรับรองความถกูตอ้งของรายงานฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานทัง้หมด  1 หนา้

ลงชือ่

ต าแหน่ง ผูจั้ดการสาขาประเทศไทย

147.27%

การประกันภัยทางทะเล

และขนสง่

อตัราสว่น ปี 2556

223.27%

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน

รายการ

>= 100%

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์

บรษิทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์สี ์อนิชวัรนัซ ์จ ากดั 

เปิดเผย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557

รายการ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

ปี 2555

ไตรมาสที ่3

2555 
(4)

2556

คา่มาตรฐาน


