
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ
2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ 689.78 666.13 658.07      678.62 
หนี้สิน 148.49 144.51 143.55      144.12 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 541.29 521.61 514.51      534.50 
เงินกองทุน 481.35 465.14 458.83      473.60 
เงินกองทุนที่ต้องดำรรงตรมกฎหมรย         50.00         50.00         50.00         50.00 

962.71 930.28 917.66 947.19
รรยได้ 14.84 9.01 19.88         35.63 
รรยจ่รย 8.12 8.57 16.33         25.20 

6.72 0.44 3.55         10.43 
2.55 1.54 3.93           4.86 

(4.29) 27.67 6.75           7.09 
             -                -                -                -   

(1.74) 29.21 10.68         11.95 

ขอบเขตกรรสอบทรนของผู้สอบบัญชี

บริษทั     บางกอกสหประกันชีวติ      จำากัด ( มหาชน )       ปผช.1
                           เปิดเผย ณ วันท่ี      10     พฤษภาคม       พ.ศ. 2556

        หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

อัตรรส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตอ้งดำรรงตรมกฎหมรย(ร้อยละ)

กำรไร (ขรดทนุ) สุทธิ
กระแสเงนิสดได้มร (ใช้ไป) จรกกิจกรรมดำรเนินงรน
กระแสเงนิสดได้มร (ใช้ไป) จรกกิจกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดได้มร (ใช้ไป) จรกกิจกรรมจดัหรเงนิ
เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ

หมรยเหตุ : 1. กฎหมรยกำรหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนตอ่เงนิกองทนุที่ต้องดำรรงตรมกฎหมรย ตอ้งไม่ต่ำรกว่รร้อยละ   100
                     2. เงินกองทุน เปน็เงนิกองทนุตรมรรครประเมิน ตรมประกรศว่รด้วยกรรประเมนิรรครทรัพย์สินและหนี้สินของบริษทัซ่ึงไม่อยู่ใน

                     3.ไตรมรสที่ 2 หมรยถึง ผลกรรดำรเนินงรนสะสม 6 เดือน และ ไตรมรสที่ 3 หมรยถึง ผลกรรดำรเนินงรนสะสม 9 เดือน
                     4. รรยกรรกระแสเงนิสดจรกกิจกรรมแตล่ะประเภท ให้หมรยถึงกระแสเงินสดได้มร (ใช้ไป) ทีจ่ัดทำรโดยวิธีทรงตรงหรือทรงอ้อม
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ
2555 2554

สินทรัพย์ 681.83 659.38
หน้ีสิน 148.52 144.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น 533.31 515.22
เงินกองทุน 468.23 451.89
เงินกองทุนที่ต้องดำรรงตรมกฎหมรย        50.00         50.00 

936.46 903.78
รรยได้ 47.91 45.05
รรยจ่รย 38.27 37.56

9.64 7.48
10.08 4.68

(17.21) (41.14)
             -                 -   

(7.13) (36.46)

ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตกรรสอบทรนของผู้สอบบัญชี

      หน่วย : ล้รนบรท

ณ วันที่   31     ธนัวาคม 

อัตรรสว่นเงนิกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรรงตรมกฎหมรย(ร้อยละ)

กำรไร (ขรดทุน) สทุธิ
กระแสเงินสดได้มร (ใช้ไป) จรกกจิกรรมดำรเนินงรน
กระแสเงินสดได้มร (ใช้ไป) จรกกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มร (ใช้ไป) จรกกจิกรรมจัดหรเงนิ
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธิ

หมรยเหตุ : 1. กฎหมรยกำรหนดให้สัดสว่นเงินกองทุนตอ่เงนิกองทุนที่ต้องดำรรงตรมกฎหมรย ต้องไม่ต่ำรกว่รร้อยละ   100
                     2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตรมรรครประเมิน ตรมประกรศว่รด้วยกรรประเมินรรคร ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัท 
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อัตรรส่วน ค่รมรตรฐรน

อัตรรส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสำรรองประกันภัย >=100% 323.91% 316.41%

กรร กรรประกันภัย กรรประกันภัย
รรยกรร ประกันภัย อุบัติเหตุส่วน ประเภท รวม

ประเภท บุคคล กลุ่ม
อุตสรหกรรม (Personal ( Group )

ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพระกรล รวม ( Industrial ) Accident  )

จำรนวนเบ้ีย        0.113          6.359        0.002        6.474                 -                   0.007               8.859  15.340 
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วนของ        0.736        41.456        0.013      42.205                 -                   0.045             57.750  100.000 
เบ้ียประกัน
ภัย

…………………………………………

กรรมกรรผู้จัดกรรใหญ่

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ  ( ร้อยละ )

ปี 2555 ปี 2554

ตารางสดัส่วนร้อยละของเบี้ยประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำาป   2555
                   หน่วย : ล้รนบรท

กรรประกันภัยประเภทสรมัญ ( Ordinary )

อ่ืนๆ

หมรยเหตุ   :  ข้อมลูมรจรกรรยงรนประจำรปี

            ข้รพเจ้ร  ดร. ชวิน      เอ่ียมโสภณร    ขอรับรองควรมถกูต้องของรรยงรนฐรนะกรรเงินและผลกรรดำรเนินงรนทั้งหมด
รวม   3  หน้ร

(  ดร.ชวิน        เอ่ียมโสภณร  )
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