
บริษัท     ป ั ีวิต จํ ัดบางกอกสห ระกนช       าก       ปผช.1
                           เปดเผย ณ วันท่ี    15   สิงหาคม    พ.ศ. 2554

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

        หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

2554 2553 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย 666.30     595.50     657.93     609.34     -           647.94     

หนี้สิน 144.82     83.85       144.96     103.34     -           124.99     

สวนของผูถือหุน 521.48     511.65     512.97     506.00     -           522.70     

เงินกองทุน 516.70     506.97     510.13     502.11     -           513.65     

เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 50.00       50.00       50.00       50.00       -           50.00       

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย(รอยละ) 1,033.40  1,013.94  1,020.26  1,004.21  -           1,027.30  

รายได 10.43       21.57       18.02       51.08       -           95.18       

รายจาย 10.11       26.72       20.67       59.41       -           100.52     

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.32 (5.15) (2.65) (8.33) -           (5.34)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (5.35) 7.13 (2.52) 23.32 -           37.13       

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (14.26) 16.51 (18.27) (102.64) -           (132.65)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -           -           -           -           -           -           

้เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (19.61) 23.64 (20.79) (79.32) -           (95.52)

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ   100

                     2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทซึ่งไมอยูใน

ขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี

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

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

รายการ ณ วันที่   31     ธันวาคม 

2553 2552

สินทรัพย 675.54     585.18      

หนี้สิน 147.80     72.15        

สวนของผูถือหุน 527.75     513.03      

เงินกองทุน 522.31     508.78      

เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 50.00       50.00        

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย(รอยละ) 1,044.62  1,017.56   

รายได 139.02     62.08        

รายจาย 139.75     65.57        

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.73         (3.49)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 71.34       35.05        

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (151.44) 35.05        

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -           -           

เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (80.10) 128.63

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมตํ่ากวารอยละ   100

ิ ป ิ ป ิ ป   ป ิ ั  ิ ี้ ิ ิ ั                 2 . เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคา ทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท 

ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  ( รอยละ )

อัตราสวน คามาตรฐาน ป 2553 ป 2552

อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารองประกันภัย >=100% 443.10% 660.68%

ตารางสัดสวนรอยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําป  2553
                   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 0.14         6.51          0.002       -          6.66         -             0.006               100.46           107.15     

ประกันภัย

รับโดยตรง

สัดสวนของ 0.13         6.08          0.002       -          6.210       0.01                 93.77             100.00     

เบี้ยประกัน

ภัย

หมายเหตุ   :  ขอมูลมาจากรายงานประจําป

            ขาพเจา  ดร. ชวิน      เอ่ียมโสภณา    ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังหมด

รวม   3  หนา

…………………………………………

(  ดร.ชวิน        เอ่ียมโสภณา  )

กรรมการผูจัดการใหญ

- ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย

- ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนหรือ ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

- การติดตอบริษัทประกันชีวิต และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน
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