
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
หน่วย : ลา้นบาท

2556 2555 2556 2555 2556 2555
สินทรัพย์ 81,928       58,647       86,168       63,175       -             68,596       
หน้ีสิน 71,621       51,985       76,902       55,507       -             59,842       
ส่วนของผูถื้อหุ้น 10,307       6,662         9,266         7,668         -             8,754         
เงินกองทุน 20,223       13,572       19,393       14,177       -             16,962       
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 6,904         4,749         7,797         5,272         -             5,982         

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 293% 286% 249% 269% -             284%

รายได้ 9,434         6,934         19,086       13,872       -             21,789       
รายจ่าย (8,493) (6,402) (17,058) (12,816) -             (19,874)
ก าไรสุทธิ 941            532            2,028         1,056         -             1,915         

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 5,888         4,564         11,883       8,608         -             13,748       
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (5,846) (4,878) (11,989) (8,702) -             (12,926)
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน -             (1) -            (1) -             (1)
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 42 (315) (106) (95) -             821

หน่วย : ลา้นบาท
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เงินกองทุน
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)

รายได้
รายจ่าย
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

หมายเหตุ :  1. กฎหมายก าหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย ตอ้งไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 100
  2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั
  ซ่ึงไม่อยูใ่นขอบเขตการสอบทานของผูส้อบบญัชี

  3. ไตรมาสท่ี 2 หมายถึง ผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน และ ไตรมาสท่ี 3 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 9 เดือน
  4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้หมายถึงกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ท่ีจดัท าโดยวิธีทางตรงหรือออ้ม
  5. งบการเงินรายไตรมาสผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเรียบร้อยแลว้
  6. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป การค านวนเงินกองทุนของบริษทัไดค้  านวนตามหลกัการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

2555 2554
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ จ ากดั

รายการ

รายการ



อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั (ร้อยละ)

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัยประจ าปี 2555
หน่วย : ลา้นบาท

ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพาะกาล อ่ืน ๆ รวม
จ านวนเบ้ียประกนัภยัรับ
โดยตรง 4,848         19,744            62                3,460      28,114     -     -     
สัดส่วนของเบ้ียประกนัภยั 17% 68% 0% 12% 97% -     -     

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากงบการเงิน

ขา้พเจา้ นาย นิโคลาส์ โฟวาร์ค ขอรับรองความถูกตอ้งของรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งหมด 2 หนา้

นาย นิโคลาส์ โฟวาร์ค
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน
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การประกนัภยัประเภทสามญั (Ordinary)
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ประเภท

อุตสาหกรรม 
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คา่มาตรฐาน ปี 2555

รายการ

อตัราส่วน

อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกนัภยั

การประกนัภยัประเภท
กลุ่ม (Group)

รวม
การประกนัภยัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล (Personal 

Accident)


