
ปผว. 1

หนวย : ลานบาท

2555 2554 2555 2554 2555 2554 *
สินทรัพย 5,467.31 3,679.88 7,591.93 3,651.60 4,032.25
หนี้สิน 4,904.08 3,174.70 7,019.80 3,123.70 3,478.26
สวนของผูถือหุน 563.24 505.18 572.13 527.90 553.99
เงินกองทุน 529.76 323.19 555.80 295.57 547.44
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 288.14 83.30 341.31 83.30 309.18
อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ) 183.85% 388.00% 162.84% 354.85% 177.06%
รายได 538.45 456.69 1,094.21 915.28 1,398.18
รายจาย 506.37 462.67 1,050.78 902.50 1,358.87
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 32.08 -5.97 43.44 12.78 39.31
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน -35.02 113.85 574.27 -0.38 510.84
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 105.55 -0.19 -576.37 0.63 -473.74
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินสดเพีมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 70.53 113.66 -2.10 0.25 37.10

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมตํ่ากวารอยละ 100
2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท
   ซ่ึงไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี
3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และ ไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน

                4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ที่จัดทําโดยวิธีทางตรงหรือทางออม
*  งบแสดงฐานะการเงินไดมีการปรับปรุงตามาตรฐานการบัญชีใหม สําหรับเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารง
   ตามกฎหมาย (รอยละ) ของไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2554 ไดคํานวณตามการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2554

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย 7,759.38 2,757.85
หนี้สิน 7,230.86 2,246.26
สวนของผูถือหุน 528.52 511.59
เงินกองทุน 522.71 289.86
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 260.99 86.35
อัตราสวนเงินรองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ) (หมายเหตุ 3) 200.27% 335.68%
รายได 1,913.15 1,893.31
รายจาย 1,870.82 1,886.99
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 42.33 6.32
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 610.39 119.75
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน -573.10 -303.51
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.00 0.00
เงินสดเพีมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 37.29 -183.76

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมตํ่ากวารอยละ 100
2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท
   ซ่ึงไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี
*  งบแสดงฐานะการเงินไดมีการปรับปรุงตามาตรฐานการบัญชีใหม
3. อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินลงทุนที่ตัองดํารงตามกฏหมาย ของป 2554 คํานวณตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
    จัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2555 (ตามมาตรการผอนผันจากวิกฤตการณอุทกภัย)

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (รอยละ)

อัตราสวนสภาพคลอง

หมายเหตุ : อัตราสวนดังกลาว คํานวณสินทรัพยสภาพคลองของกิจการ หารดวยสํารองคาสินไมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายทั้งหมดตามหลักเกณฑของ คปภ สืบ
เนื่องจากเหตุการณมหาอุกกภัย ปลายป 2554 มูลคาสํารองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย มีมูลคาสูงมาก จึงทําใหอัตราสวนสภาพคลองลดตํ่ากวา
มาตรฐาน แตอยางไรก็ตามอัตราสวนดังกลาว ยังอยูในระยะเวลาที่ คปภ พิจารณาผอนผัน หากคํานวณตามขอยกเวนไมตองนําคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณ
อุทกภัยดังกลาวมารวมคํานวณ อัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2554 จะคิดเปนรอยละ 118.27

ตารางสัดสวนรอยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําป 2554
หนวย : ลานบาท

รายการ

รายการ
ประกัน
อัคคีภัย รวม

ตัวเรือ สินคา

โดย
ขอบังคับ

ของ
กฎหมาย

โดยความสมัคร
ใจ

ความ
เสี่ยงภัย
ทรัพยสิน

ความรับผิด
ตอ

บุคคลภายน
อก วิศวกรรม

อุบัติเหตุ
สวนบุคคล สุขภาพ อื่นๆ

จํานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง 4.86 59.88 152.73 153.78 5.49 2,173.84 0.61 2,551.19
สัดสวน
ของเบี้ย
ประกันภัย 0.19% 2.35% 5.99% 6.03% 0.22% 85.21% 0.02% 100%

- ขาพเจา นางสาว ฟา มหะนาวานนท ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งหมด  1 หนา

ลงชื่อ

ตําแหนง ผูจัดการสาขาประเทศไทย

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต
การประกันภัยทางทะเล

และขนสง

อัตราสวน ป 2554

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส อินชัวรันซ จํากัด 
เปดเผย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

>= 100%

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รายการ

31.11 
คามาตรฐาน

2553

ไตรมาสท่ี 3

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554  *

ป 2553
222%


