
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
หน่วย : ลา้นบาท

2552 2551 2552 2551 2552 2551
สินทรัพย์ 18,274       11,780       20,022       12,568       -             14,197       
หน้ีสิน 16,254       10,545       17,623       12,269       -             13,002       
ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,020         1,235         2,399         299            -             1,195         
เงินกองทุน 889            922            1,481         912            -             783            
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 286            185            317            209            -             235            

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 311% 498% 467% 436% -             333%

รายได้ 2,692         2,129         5,768         4,352         -             6,832         
รายจ่าย (2,550) (1,973) (5,373) (4,089) -             (6,406)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 142            156            395            263            -             426            

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,640         1,285         2,991         2,696         -             3,922         
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (1,646) (1,155) (2,959) (2,735) -             (3,799)
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (1) (1) (1) (1) -             (2)
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (7) 129            31              (40) -             121            

หน่วย : ลา้นบาท
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อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)

รายได้
รายจ่าย
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน
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หมายเหตุ :  1. กฎหมายก าหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย ตอ้งไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 100
  2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราครประเมิน ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั
  ซ่ึงไม่อยูใ่นขอบเขตการสอบทานของผูส้อบบญัชี

  3. ไตรมาสท่ี 2 หมายถึง ผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน และ ไตรมาสท่ี 3 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 9 เดือน
  4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้หมายถึงกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ท่ีจดัท าโดยวิธีทางตรงหรือออ้ม
  5. งบการเงินรายไตรมาสยงัไม่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
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ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ จ ากดั

รายการ

รายการ



อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั (ร้อยละ)

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัยประจ าปี 2551

ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพาะกาล อ่ืน ๆ รวม
จ านวนเบ้ียประกนัภยัรับ
โดยตรง 3,699         4,477              32                582         8,790       -     -     
สัดส่วนของเบ้ียประกนัภยั 41% 49% 0% 6% 97% -     -     

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี

ขา้พเจา้ นาย เดวิด โครูนิช ขอรับรองความถูกตอ้งของรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งหมด 2 หนา้

นาย เดวิด โครูนิช
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน

9,052                              
100%

2                                     
0%

260                                 
3%
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คา่มาตรฐาน ปี 2551 ปี 2550

119%> = 100% 120%

รายการ

อตัราส่วน
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หน่วย : ลา้นบาท


