
บริษัท ั ีวิต จํ ัด     บางกอกสหประกนช       าก       ปผช.1
                           เปดเผย ณ วันที่    11    สิงหาคม   พ.ศ. 2553

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
        หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
2553 2552 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย 595.50     535.31     609.34     548.69     -          571.64     

หน้ีสิน 83.85       42.12       103.34     41.85       -          54.83       

สวนของผูถือหุน 511.65     493.19     506.00     506.84     -          516.81     

เงินกองทุน 506.97     478.86     502.11     497.58     -          511.06     
เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 50.00       50.00       50.00       50.00       -          50.00       

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย(รอยละ) 1,013.94  957.72     1,004.21  995.16     -          1,022.12  

รายได 21.57       6.05         51.08       13.05       -          35.92       

รายจาย 26.72       6.58         59.41       13.85       -          36.38       
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (5.15) (0.53) (8.33) (0.80) -          (0.46)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 7.13         0.28 23.32       3.57 -          15.14

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 16.51       29.88 (102.64) 110.22 -          201.34

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -           -          -           -          -          -          
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 23.64       30.16 (79.32) 113.79 -          216.48

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ   100

                     2 . เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทซ่ึงไมอยูใน

ขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี

                     3 .ไตรมาสท่ี 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และ ไตรมาสท่ี 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน

                     4 . รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ท่ีจัดทําโดยวิธีทางตรงหรือทางออม
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
      หนวย : ลานบาท

รายการ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  

2552 2551

สินทรัพย 585.18 538.69                    

หนี้สิน 72.15 43.50                      

สวนของผูถือหุน 513.03 495.19                    

เงินกองทุน 508.78 481.70                    

เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 50.00         50.00                      

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย(รอยละ) 1,017.56     963.40                    

รายได 62.08 34.33                      

รายจาย 65.57 33.27                      

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (3.49) 1.06                        

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 35.05 (4.08)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 93.58 (0.26)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -             -                         

เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 128.63 (4.34)

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมตํ่ากวารอยละ   100

                 2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคา ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท 

ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  ( รอยละ )

อัตราสวน คามาตรฐาน ป 2552 ป 2551

อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารองประกันภัย >=100% 660.68% 1,238.57%

ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําป  2552
                   หนวย : ลานบาท

การ การประกันภัย การประกันภัย

รายการ การประกันภัยประเภทสามัญ ( Ordinary ) ประกันภัย อุบัติเหตุสวน ประเภท รวม

ประเภท บุคคล กลุม

อุตสาหกรรม (Personal ( Group )

ตลอดชีพ สะสมทรัพย เฉพาะกาล อื่นๆ รวม ( Industrial ) Accident  )

จํานวนเบี้ย

ประกันภัย 0.25         6.40          0.002       -          6.65         -              0.007               36.14           42.80       

รับโดยตรง

สัดสวนของ

เบี้ยประกัน 0.58         14.95        0.00         -          15.54       -              0.02                 84.44           100.00     
ภัย

หมายเหตุ   :  ขอมูลมาจากรายงานประจําป

            ขาพเจา  ดร. ชวิน      เอี่ยมโสภณา    ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งหมด

รวม   3  หนา

…………………………………………

(  ดร.ชวิน        เอี่ยมโสภณา  )

กรรมการผูจัดการใหญ
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