
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ
2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ 708.61 681.84 685.34 673.16 697.32
หนี้สิน    157.00 154.58 133.27 132.97 133.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น 551.61 527.26 552.06 540.19 564.27
เงินกองทุน 504.99 449.15 503.75 458.79 503.63
เงินกองทุนที่ต้องดำรรงตรมกฎหมรย      50.00      50.00            50.00 ###         50.00 

903.83 838.18 881.35 843.36 931.91
รรยได้ 9.98 4.09            17.20 16.11         36.00 
รรยจ่รย 10.94 7.47 20.54 15.84 29.45

(0.96) (3.38) (3.34) 0.27 6.55
(6.90) 17.12 (7.18) (3.62) (3.01)

     60.11 (5.95)            43.84          7.40 (12.05)
 -  -              9.83  -  - 
53.21 11.16 2.62 3.78 (15.26)

ขอบเขตกรรสอบทรนของผู้สอบบัญชี

บริษทั     บางกอกสหประกันชีวติ      จำากัด ( มหาชน )       ปผช.1
                           เปิดเผย ณ วันท่ี    28     สิงหาคม    พ.ศ. 2558

        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
2557 2556

สินทรัพย์ 692.29 660.24
หน้ีสิน 142.60 142.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น 549.69 533.31
เงินกองทุน 503.77 468.23
เงินกองทุนที่ต้องดำรรงตรมกฎหมรย        50.00         50.00 

  1,007.58 826.25
รรยได้ 66.59 42.53
รรยจ่รย 55.48 32.77

11.11 9.76
10.49 0.03
(9.18) 13.69 

 -               -   
1.30 13.73 

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% 373.30% 301.00%

กรร กรรประกันภัย กรรประกันภัย
รรยกรร ประกันภัย อุบัติเหตุส่วน ประเภท รวม

ประเภท บุคคล กลุ่ม
อุตสรหกรรม (Personal ( Group )

ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพระกรล อ่ืนๆ รวม ( Industrial ) Accident  )

จำรนวนเบ้ีย
ประกันภัย 4.84          0.16          5.85 4.39 38.84          7.27 
รับโดยตรง
สัดส่วนของ
เบ้ียประกัน 96.80% 3.20% 100.00% 10.15% 89.85% 100.00%
ภัย

…………………………………………

กรรมกรรผู้จัดกรรใหญ่

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ  ( ร้อยละ )

ปี 2557 ปี 2556

ตารางสดัส่วนร้อยละของเบี้ยประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำาป   2557
                   หน่วย : ล้รนบรท

กรรประกันภัยประเภทสรมัญ ( Ordinary )

หมรยเหตุ   :  ข้อมลูมรจรกรรยงรนประจำรปี

            ข้รพเจ้ร  ดร. ชวิน      เอ่ียมโสภณร    ขอรับรองควรมถกูต้องของรรยงรนฐรนะกรรเงินและผลกรรดำรเนินงรนทั้งหมด
รวม   3  หน้ร

(  ดร.ชวิน        เอ่ียมโสภณร  )
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