
ปผว. 1

หน่วย : ลา้นบาท

2558 2557 2558 2557 2558 2557
สนิทรัพย์ 8,413.66 8,015.19 8,384.90 8,830.71 7,265.38 8,349.73

หนีส้นิ 7,441.20 6,952.58 7,471.22 7,792.75 6,439.96 7,302.16

สว่นของผูถ้อืหุน้ 972.45 1,062.61 913.68 1,037.96 825.41 1,047.57

เงนิกองทนุ 966.54 1,044.60 866.55 986.89 744.84 986.49

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย 448.19 409.75 459.82 434.49 410.38 408.03

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 215.65% 254.94% 188.45% 227.14% 181.50% 241.77%

รายได ้ 798.44 692.78 1,587.61 1,404.20 2,419.55 2,108.10

รายจา่ย 828.00 677.67 1,677.50 1,416.99 2,595.87 2,110.43

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ -29.56 15.11 -89.89 -12.79 -176.32 -2.33

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน -171.78 44.50 -210.77 53.03 -199.48 63.25

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ -51.42 -80.98 210.22 -106.75 47.62 -115.88

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงนิสดเพมีขึน้ (ลดลง) สทุธิ -223.20 -36.48 -0.55 -53.72 -151.86 -52.64

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 7,381.56 8,556.13

หนีส้นิ 6,611.35 7,552.00

สว่นของผูถ้อืหุน้ 770.20 1,004.13

เงนิกองทนุ 709.67 934.86

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย 414.84 392.18

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) (หมายเหต ุ3) 171.07% 238.37%

รายได ้ 3,296.22 2,782.77

รายจา่ย 3,527.32 2,826.14

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ -231.10 -43.37

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 77.75 222.19

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ 319.18 -68.82

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 0.00 0.00

เงนิสดเพมีขึน้ (ลดลง) สทุธิ 396.94 153.37

หมายเหต ุ: 1. กฎหมายก าหนดใหส้ัดสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย ตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 100

2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิท ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต

    และรับรองโดยนักคณติศาสตรป์ระกันภัย

3. อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่ัองด ารงตามกฏหมาย ค านวณตามประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย เรือ่ง ก าหนด

    ประเภทและชนดิของเงนิกองทนุรวมทัง้หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการค านวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2554  

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั (รอ้ยละ)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง

ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยัประจ าปี 2558
หน่วย : ลา้นบาท

รายการ

การ

ประกัน

อัคคภัีย รวม

ตัวเรอื สนิคา้

โดย

ขอ้บังคับ

ของ

กฎหมาย

โดยความ

สมัครใจ

ความ

เสีย่งภัย

ทรัพยส์นิ

ความรับผดิ

ตอ่

บคุคลภายนอก วศิวกรรม

อบุัตเิหตสุว่น

บคุคล สขุภาพ อืน่ๆ

จ านวน

เบีย้

ประกันภัย

รับโดยตรง 0.71 74.02 733.99 234.04 18.12 3,087.43 17.13 4,165.45

สัดสว่น

ของเบีย้

ประกันภัย 0.02% 1.78% 17.62% 5.62% 0.43% 74.12% 0.41% 100.00%

- ขา้พเจา้ นางสาว ฟ้า มหะนาวานนท ์ขอรับรองความถกูตอ้งของรายงานฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานทัง้หมด  1 หนา้

ลงชือ่

ต าแหน่ง ผูจั้ดการสาขาประเทศไทย

บรษิทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์สี ์อนิชวัรนัซ ์จ ากดั 
เปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558

รายการ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

ปี 2557
>= 100%

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

ไตรมาสที ่3

418.00%

รายการ

คา่มาตรฐาน

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

2558

359.47%

การประกันภัยทางทะเล

และขนสง่

อตัราสว่น

การประกันภัยรถยนต์

ปี 2558

2557


