
ฐานะการเงงนและผลการดดาเนงนงาน

รายการ
2561 2560 2561 2560 2561 2560

สสนทรร พยย          1,816.9          1,784.6          1,780.5          1,759.9 

หนนน สสน             730.0             677.6             679.8             661.5 

สสวนของผผนถถอหหนน          1,086.9          1,106.9          1,100.7          1,098.4 

เงสนกองทหน          1,137.5          1,152.9          1,149.2          1,154.3 

เงสนกองทหนทนสตนองดดดรงตดมกฎหมดย               75.5               70.2               68.2               73.1 

1506.5% 1643.1% 1685.8% 1580.2%

รดยไดน             101.8               88.1             188.4             314.1 

รดยจสดย             103.3               88.4             196.6             329.1 

(1.5) (0.3) (8.2) (15.1)

(0.9) (14.3) (3.6) (4.5)

(0.0) (0.4) (1.4) (1.5)

                  -                     -                     -                     -   

(0.9) (14.7) (5.0) (6.0)

                      กดรตรวจสอบของผผนสอบบรญชน

รายการ
2560 2559

สสนทรร พยย 1,812.3 1,808.1 

หนนน สสน 724.7 699.6 

สสวนของผผนถถอหหนน 1,087.6 1,108.5 

เงสนกองทหน 1,141.9 1,148.9 

เงสนกองทหนทนสตนองดดดรงตดมกฎหมดย 76.3 70.9 

1496.5% 1621.7%

รดยไดน 429.2 368.2 

รดยจสดย 453.0 354.5 

(23.8) 13.7 

4.2 10.9 

(2.3) (0.7)

                                          -                                             -   

1.9 10.2 

                      กดรตรวจสอบของผผนสอบบรญชน

ปผว. 1

    บรงษษ ท ไทยไพบบลยยประกษนภษ ย จดากษ ด (มหาชน)

     เปง ดเผย ณ วษนททท 15   พฤษภาคม 2561

 หนทวย : ลลานบาท

 ไตรมาสททท 1  ไตรมาสททท 2  ไตรมาสททท 3

อรตรดสสวนเงสนกองทหนตสอเงสนกองทหนทนสตนองดดดรงตดมกฎหมดย( % )

 กดดไร (ขดดทหน) สหทธส

 กระแสเงสนสดไดนมด (ใชนไป) จดกกสจกรรมดดดเนสนงดน

 กระแสเงสนสดไดนมด (ใชนไป) จดกกสจกรรมลงทหน

 กระแสเงสนสดไดนมด (ใชนไป) จดกกสจกรรมจรดหดเงสน

 เงสนสดเพสสมขขนน (ลดลง) สหทธส

 หมดยเหตห :    1.  กฎหมดยกดดหนดใหนสรดสสวนเงสนกองทหนตสอเงสนกองทหนทนสตนองดดดรงตดมกฎหมดยตนองไมสตดสดกวสดรนอยละ 140 นดดเสนอตดมประกดศนดยทะเบนยน

                         เรถสอง กดดหนดหลรกเกณฑย วสธนกดรและเงถสอนไข ในกดรจรดทดดรดยงดนกดรดดดรงเงสนกองทหนของบรสษร ทประกรนวสนดศภรย พ.ศ.2554

                     2.    เงสนกองทหน เปปนเงสนกองทหนตดมรดคดประเมสน ตดมประกดศวสดดนวยกดรประเมสนรดคดทรร พยยสสนและหนนน สสนของบรสษร ท ซขสงไมสอยผ สในขอบเขต

                     3.  ไตรมดสทนส 2    หมดยถขง ผลกดรดดดเนสนงดนสะสม 6   เดถอน และไตรมดสทนส 3   หมดยถขง ผลกดรดดดเนสนงดนสะสม 9 เดถอน

                     4.   รดยกดรกระแสเงสนสดจดกกสจกรรมแตสละประเภท ใหนหมดยถขงกระแสเงสนสดไดนมด (ใชนไป) ทนสจร ดทดดโดยวสธนทดงตรง

                     5.                             งบกดรเงสนรดยไตรมดสนนน ผสดนกดรสอบทดนจดกผผนสอบบรญชนแลนว

                     6.       ขนอมผลรดยกดรไตรมดส นดดเสนอตดมประกดศนดยทะเบนยน เรถสอง กดดหนดหลรกเกณฑย วสธนกดรและเงถสอนไข ในกดรจรดทดดรดยงดน

                       กดรดดดรงเงสนกองทหนของบรสษร ทประกรนวสนดศภรย พ.ศ.2555  กดรคดดนวณอรตรดสสวนควดมเพนยงพอของเงสนกองทหน

 หนทวย : ลลานบาท

    ณ วษนททท 31  ธษนวาคม

  อรตรดสสวนเงสนกองทหนตสอเงสนกองทหนทนสตนองดดดรงตดมกฎหมดย ( % )

 กดดไร (ขดดทหน) สหทธส

 กระแสเงสนสดไดนมด (ใชนไป) จดกกสจกรรมดดดเนสนงดน

 กระแสเงสนสดไดนมด (ใชนไป) จดกกสจกรรมลงทหน

 กระแสเงสนสดไดนมด (ใชนไป) จดกกสจกรรมจรดหดเงสน

 เงสนสดเพสสมขขนน (ลดลง) สหทธส

 หมดยเหตห :    1.  กฎหมดยกดดหนดใหนสรดสสวนเงสนกองทหนตสอเงสนกองทหนทนสตนองดดดรงตดมกฎหมดยตนองไมสตดสดกวสดรนอยละ 140 นดดเสนอตดมประกดศนดยทะเบนยน

                         เรถสอง กดดหนดหลรกเกณฑย วสธนกดรและเงถสอนไข ในกดรจรดทดดรดยงดนกดรดดดรงเงสนกองทหนของบรสษร ทประกรนวสนดศภรย พ.ศ.2554

                     2.    เงสนกองทหน เปปนเงสนกองทหนตดมรดคดประเมสน ตดมประกดศวสดดนวยกดรประเมสนรดคดทรร พยยสสนและหนนน สสนของบรสษร ท ซขสงไมสอยผ สในขอบเขต

                      3.         ขนอมผลรดยกดรอรตรดสสวนควดมเพนยงพอของเงสนกองทหน นดดเสนอตดมประกดศนดยทะเบนยน เรถสอง กดดหนดหลรกเกณฑย วสธนกดร และเงถสอนไข

                        ในกดรจรดทดดรดยงดนกดรดดดรงเงสนกองทหนของบรสษร ทประกรนวสนดศภรย พ.ศ.2555



อษ ตราสทวน คทามาตรฐาน

อรตรดสสวนสภดพคลสอง > = 100 % 683.4% 537.1%

รายการ

การประกษนภษ ยรถยนตย การประกษนภษ ยเบบดเตลบด

รวม

ตษ วเรรอ สงนคลา วงศวกรรม สสขภาพ  อรทน ๆ

62.2               -   5.3 64.4 178.2         65.0            6.1            1.9 110.4            -   40.0 533.5

11.7%               -   1.0% 12.0% 33.4% 12.2% 1.1% 0.4% 20.7%            -   7.5% 100.0%

       ประธดนเจนดหนนดทนสบรสหดร

 อษ ตราสทวนทางการเงงนทททสดาคษญ ( % )

 ปท 2560  ปท 2559

  หมายเหตส  อรตรดสสวนดร งกลสดว คดดนวณจดกสสนทรร พยยสภดพคลสองของกสจกดรหดรดนวยสดดรองคสดสสนไหมทดแทนและคสดสสนไหมทดแทนคนดงจสดยทร นงหมด

               ตดมหลรกเกณฑยของคปภ.

  ตารางสษดสทวนรลอยละของเบทลยประกษนภษ ยแยกตามประเภทของการรษ บประกษนภษ ย ปท 2560

 หนสวย : ลนดนบดท

การประกษน
อษ คคทภษ ย

การประกษนภษ ยทางทะเล
และขนสทง

โดยขลอ
บษ งคษบของ
กฎหมาย

โดยความ
สมษ ครใจ

ความเสททยง
ภษ ย

ทรษ พยยสงน

ความรษ บผงด
  ตทอบสคคล

ภายนอก

อสบษ ตงเหตส
สทวนบสคคล

จดดนวนเบนนยประกรน
ภร ยรร บโดยตรง

สรดสสวนของเบนนย
 ประกรนภร ย (%)

  หมดยเหตห :  ขนอมผลมดจดกรดยงดนประจ ดดปน

      ขนดพเจนด นดยยผจนน ฟง จผน เซนยง ขอรร บรองควดมถผกตนองของรดยงดนฐดนะกดรเงสนและผลกดรดดดเนสนงดนทร นงหมด 2  หนนด

        (     นดยยผจนน ฟง จผน เซนยง )
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