


พันธกิจ

• พัฒนาองคกรใหมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและบริหารงานอยาง

   มีธรรมาภิบาล

• พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความคุมคา สามารถชวยลดภาระความ

   เสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชนไดอยางเหมาะสม

• พัฒนาการบริการใหไดมาตรฐานที่ดี ชวยเสริมสรางความ

   พึงพอใจใหกับลูกคา และคูคาอยางเปนธรรม 

วิสัยทัศน

เปนหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย 

ที่ประชาชนใหความไววางใจเลือกใชบริการมากที่สุด





ความเปนมา

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) กอต้ังข้ึนเม�อวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 โดยไดรับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซ่ึงในขณะน้ันดำรง

ตำแหนงประธานหอการคาไทย-จีน มาเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ภายใตเจตนารมณของผูเร่ิมกอต้ังท่ีตระหนักวา ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาท

สำคัญยิ่งตอความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย

2494-2500

เริ่มดำเนินธุรกิจในป พ.ศ. 2494 ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท 

โดยมีสำนักงานแหงแรกในกรุงเทพฯ ใชเปนสำนักงานใหญ ตั้งอยูที่ 

ช้ัน 2 ของอาคาร บี. เอ็ล. ฮ้ัว บริเวณส่ีแยกวัดตึก ซ่ึงในชวงเร่ิมแรก 

จะรับประกันภัยเฉพาะงานอัคคีภัยและภัยการขนสงสินคาทางทะเล

2501-2510

บริหารงานดวยความรับผิดชอบ สุจริต เปนธรรม จนมีช�อเสียงและ

เปนที่รูจักแกประชาชน ดวยปริมาณงานที่ขยายตัวอยางมาก ทำให

ธุรกิจเติบโตตอเน�อง จึงไดพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ  ออกสูตลาด

เพ่ิมข้ึน เพ�อใหสามารถรองรับความตองการท่ีเกิดข้ึนอยางหลากหลาย

2511-2520

จากแผนงานที่ตองการเปดแผนกประกันภัยรถยนตและประกันภัย

เบ็ดเตล็ด ทำให ในป พ.ศ. 2517 ตัดสินใจยายสำนักงานใหญไปท่ีตึก

ทินกร บริเวณถนนสุรวงศ ซึ่งมีพื้นที่กวางขวาง และสะดวกสบายใน

การใหบริการ เปนชวงที่เติบโต ทั้งดานการประกันภัยและการลงทุน

อยางมาก

2521-2530

เพ�อประสิทธิภาพและความเปนสากล จึงพัฒนาขีดความสามารถดวย

การนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ในกิจการ โดยในป พ.ศ. 2523 ไดนำ

ระบบคอมพิวเตอรมาใช ในการรับประกันภัยและในป พ.ศ. 2527 

ไดนำระบบวิทยุส�อสารมาประยุกต ใช ในการใหบริการของประกันภัย

รถยนต พรอมทั้งเปดศูนยบริการขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี 

และนครราชสีมา

2531-2540

ดวยความทุมเททำงานกลายเปนความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ไดรับ 

"รางวัล HI-TECH Award ดานการบริการ" ในป พ.ศ. 2532 และ

นำบริษัทฯ แปรรูปเปนองคกรมหาชนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2534 พรอมทั้งยายสำนักงานใหญมายัง 

อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน บริเวณถนนดินแดงในปถัดมา

2541-2550

ปติยินดีกับโอกาสครบรอบ 50 ป ดวยการทุมเทงบประมาณเพ�อคืน

กำไรใหแกผูมีอุปการะคุณ และตอบแทนคุณแกสังคมไทย โดยนำเสนอ

ความแปลกใหมใหแกผูทำประกันภัยในรูปแบบของสิทธิประโยชนดวย

โครงการ "Thaivivat Privileged Program" ชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง

โดยต้ังเปนกองทุน "50 ปประกันภัยไทยวิวัฒน" รวมกับมูลนิธิโรคมะเร็ง 

และกอต้ัง "มูลนิธิไทยวิวัฒน" เพ�อกิจกรรมสาธารณประโยชนอีกมากมาย

2551-ปจจุบัน

พัฒนาสูความเปนหนึ่งที่ใหความคุมคา และสรางความอบอุนใจดวย

ระบบ "Thaivivat Smart Solution" ที ่นำเทคโนโลยี GPS มา

ประยุกต ใช ในการติดตามทุกความเคล�อนไหวของการใหบริการ ในป 

พ.ศ. 2551 เสริมดวยระบบ Mobile Tracking ที่สงพิกัดตำแหนง

โทรศัพทเคล�อนที่เพ�อใหทราบถึงจุดเกิดอุบัติเหตุหรือจุดที่ตองการ

ความชวยเหลือ และการใหบริการเฮลิคอปเตอรเคล�อนยายผูปวย

ฉุกเฉินทางอากาศ ในปถัดมา เพ�อเพิ่มความรวดเร็ว ในการใหความ

ชวยเหลือไดทันทุกเหตุการณ ในป พ.ศ.2553 บริษัทฯ ไดสราง

นวัตกรรมบัตรเครดิตประกันสุขภาพ ท่ีสามารถรูดจายคารักษาพยาบาล

ไดทันทีโดยไมตองสำรองจาย

4. รายงานประจำป 2557



ประกันภัยไทยวิวัฒน

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเดนประจำป 2555

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำป 2556 

เม�อวันท่ี 2 กันยายน 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทประกันภัยท่ีมีการบริหารงาน

ดีเดน ประจำป 2555 จากหลักเกณฑการพิจารณาท่ีเนนความถูกตองโปรงใสของการใหบริการดาน

ประกันภัย ความมั่นคงทางการเงิน และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑและการบริการ

ท่ีเปนประโยชนตอสังคม รวมถึงตอยอดธุรกิจดวยการสรางความตระหนักรูและเช�อม่ันในการประกันภัย 

สรางการเขาถึงหลักประกันใหคนไทยทุกระดับ รวมถึงสรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในธุรกิจ

ประกันภัย

จากวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทท่ีมุงเนนในการเปนหลักประกันท่ีม่ันคงสำหรับคนไทย บริษัทดำเนิน

ธุรกิจประกันวินาศภัยสำหรับภาคธุรกิจและคนไทยมามากกวา 60 ป และไดเขาจดทะเบียนเปนบริษัท

มหาชนมาต้ังแตป พ.ศ. 2534 จึงเปนบริษัทประกันวินาศภัยท่ีอยูเคียงขางคนไทย เปนสวนหน่ึงในการ

ชวยบริหารจัดการความเส่ียงใหกับประชาชนผานวิกฤตตางๆ ตลอดมาดวยแบบประกันภัยท่ีใหความ

คุมคา สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปอยูเสมอ และดวยการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมการใหบริการ บริษัทเช�อวาจะรักษาคุณภาพการดำเนินงานเพ�อเปนกำลังสำคัญในระบบ

เศรษฐกิจไทยตอไป ยกระดับใหอุตสาหกรรมประกันภัยมีมาตรฐานการดำเนินการเปนที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล รวมถึงเปนสวนหน่ึงในการสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจประกันภัยไทยเพ�อพรอม

รับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558

“การใหบริการกับผูเอาประกันภัย ถือเปนหัวใจหลักของธุรกิจประกันภัย ที่เราจะตองพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพไมวาจะเปน

เร�องของเทคโนโลยี การใหความรูเพ�อใหตรงกับความตองการของผูเอาประกัน แตตองคำนึงถึงความมั่นคงดวยเชนกัน 

รางวัลนี้จึงเปนเคร�องการันตีไดวาเราสามารถที่จะใหบริการและตอบสนองกับผูเอาประกันภัยไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน”

จีรพันธ อัศวะธนกุล

กรรมการผูอำนวยการและประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)



6. รายงานประจำป 2557

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

สินทรัพยรวม

เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

สินทรัพยลงทุน

หนี้สินรวม 

รวมสวนของเจาของ 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ  

รวมรายได 

คาสินไหมและคาใชจายในการจัดการสินไหม 

คาใชจายในการดำเนินงาน  

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 

รายไดจากการลงทุน และรายไดอ�นๆ 

กำไรจากการดำเนินงาน 

กำไรกอนภาษีเงินได  

กำไรสุทธิสำหรับงวด

มูลคาที่ตราไวตอหุน 

มูลคาตามบัญชีตอหุน 

กำไรสุทธิตอหุน 

เงินปนผลตอหุน 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 

ราคาหุน ณ วันสิ้นป  

ราคาปดเทียบกับกำไรสุทธิ (เทา)

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

ผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 

ผลประกอบการในรอบป (ลานบาท) 

เทียบเปนตอหุน (บาท)

อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง รอยละ

2557/2556ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป (ลานบาท) 2555 2556 2557

4,154.75

1,346.71

342.87

2,051.49

3,197.78

956.80

1,765.23

1,970.76

1,098.31

308.97

(47.62)

266.32

218.71

204.38

162.62

1.00

6.32

1.07

0.43

40.06

12.90

12.02

2,102.16

2,299.89

1,294.23

320.23

41.79

92.98

134.77

118.89

98.86

1.00

6.08

0.65

0.32

49.04

8.40

12.87

2,232.67

2,471.11

1,387.58

334.38

33.65

195.17

228.82

212.14

178.97

1.00

7.27

1.18

1.11

94.06

10.60

8.97

6.21

7.44

7.21

4.42

-19.48

109.90

69.78

78.43

81.02

0.00

19.50

81.02

247.22

91.81

26.19

-30.29

4.92%

21.36%

2.79%

12.90%

4.90%

19.26%

4,262.71

1,416.40

237.83

2,416.00

3,341.14

921.56

4,329.85

1,462.72

143.70

2,466.10

3,228.54

1,101.30

1.58

3.27

-39.58

2.07

-3.37

19.50



7. รายงานประจำป 2557

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

2555

2556

2557

1,0000 2,000 3,000 4,000 5,000

4,154.75 

4,262.71 

4,329.85 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (ลานบาท)

0

2555

2556

2557

1,7001,600 1,9001,800 2,100 2,2002,000

2,232.67 

2,102.16

1,765.24

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุน

ที่ตองดำรงตามกฎหมาย (%)

0%

2555

2556

Q3/2557

100% 200% 300% 400%

260%

281%

330%

กำไรกอนภาษีเงินได (ลานบาท)

0

2555

2556

2557

10050 200150 250

212.14

118.89

204.38



สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินธุรกิจประกันภัย

เคียงขางคนไทยมากกวา 60 ป โดยมีวิสัยทัศน ในการเปนหลักประกัน

ท่ีม่ันคงสำหรับคนไทย ท่ีประชาชนใหความไววางใจเลือกใชบริการมาก

ที่สุด ดวยการมุงมั่นในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑและบริการที่เปนเลิศ

ดานการประกันภัย พรอมยึดม่ันในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล 

ในป 2557 ที่ผานมาแมวาภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัว

ลงตอเน�องจากป 2556 จากทั้งสถานการณการเมืองในประเทศที่ยัง

ไมนิ่งและสถานการณเศรษฐกิจโลกทียังคงมีความเสี่ยงจากการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน จีน และญ่ีปุน แตมีแนวโนมท่ีดีในปลายปซ่ึง

เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวขึ้นและขยายตัวในทุกดาน ทำใหธุรกิจ

ประกันภัยยังคงความเขมแข็งและสามารถคงการเติบโตเอาไวไดแมจะ

ต่ำกวาที่คาดการณ สงผลถึงแนวโนมที่ดีในป 2558 รวมกับปจจัย

บวกทางเศรษฐกิจ เชนการท่ีภาครัฐเตรียมเดินหนาเบิกจายงบประมาณ

การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เพ�อรองรับเศรษฐกิจอาเซียนและ

การเติบโตภายในประเทศ การเมืองท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนก็เรียกความ

เช�อมั่นของผูบริโภคกลับมา ทำใหอุตสาหกรรมประกันภัยมีแนวโนมที่

จะเติบโตสูงกวา GDP หรือเติบโตถึงรอยละ 8-9

8. รายงานประจำป 2557

สำหรับประกันภัยไทยวิวัฒน ยังคงสัดสวนใหประกันรถยนตเปนหลัก 

แมวาจะไดรับผลจากอุตสาหกรรมรถยนตที ่ชะลอตัวลงหลังจาก

โครงการรถยนตคันแรก แตยังคงมีเสถียรภาพจากความเช�อมั่นของ

ลูกคาเดิมและการเขาถึงลูกคาใหมๆ  ผานชองทางขายตางๆ ท่ีกวางขวาง 

อีกสวนสำคัญมาจากความมุงม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ โดย

ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดเปดตัวแอพพลิเคช่ันบนมือถือ ซ่ึงชวยใหผูถือ

กรมธรรมไดเขาถึงทุกบริการของไทยวิวัฒนโดยรวดเร็ว ตอบสนอง

ความตองการของลูกคาในยุคดิจิตอลทำให ในป 2557 บริษัทมีเบี้ย

ประกันภัยรับรวมตรงตามเปาหมายคือ 3,049 ลานบาท ยิ่งทำให

มั่นใจไดวาในป 2558 ประกันภัยไทยวิวัฒนก็จะเติบโตไปพรอมกับ

อุตสาหกรรมประกันภัยในอัตราที่ใกลเคียงกัน  

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ตองขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน ลูกคา 

พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีอุปการคุณ ที่ใหการสนับสนุนอยางตอเน�อง 

ทำใหประกันภัยไทยวิวัฒนยังคงยืนหยัดในธุรกิจและประสบความสำเร็จ

ในการเปนหน่ึงในบริษัทประกันวินาศภัยช้ันนำท่ีสังคมไทยใหความเช�อม่ัน

ไววางใจ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ที่รวมแรง

รวมใจในการขับเคล�อนบริษัท และปฏิบัติหนาท่ีดวยดีเสมอมา เช�อวา

ความรวมมือรวมใจจากทุกทานจะผลักดันใหบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดย

เติบโตอยางยั่งยืนในสังคมไทยสืบตอไป

พลเรือเอกชัชวาลย คงดิศ

ประธานกรรมการ



























สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยป 2557 

และแนวโนมป 2558 

เศรษฐกิจไทยในป 2557 ขยายตัวรอยละ 0.7 อัตราเงินเฟอทั่วไป

เฉล่ียอยูท่ีรอยละ 1.9 การบริโภคครัวเรือนขยายตัวรอยละ 0.3 การ

ลงทุนรวมลดลงรอยละ 2.8 โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลงรอยละ 

1.9 สวนการลงทุนภาครัฐลดลงรอยละ 6.1 มูลคาการสงออก ลดลง

รอยละ 0.3 โดยปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนแตราคาลดลงรอยละ 1.0 

และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 3.8 ของ GDP ตามสถานการณ

ทางเศรษฐกิจตางๆ ดังนี้

1.) การใชจายภาคครัวเรือน: เฉพาะในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวรอยละ 

    1.9 ตอเน�องจากไตรมาสกอน จากความเช�อม่ันของผูบริโภคดาน

    ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตลอดทั้งป 2557 

    การใชจายภาคครัวเรือนขยายตัวรอยละ 0.3

2.) การลงทุนภาคเอกชน: ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวรอยละ 4.1 เพิ่ม

    ข้ึนจากขยายตัวรอยละ 3.9 จากไตรมาสกอน เน�องจากการขยาย

    ตัวของการลงทุนในหมวดกอสราง แตเม�อรวมทั้งป 2557 การ

    ลงทุนภาคเอกชนลดลงรอยละ 1.9

3.) อุตสาหกรรม: การผลิตสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 0.7 

    ในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกหลังจากลดลงติดตอกัน 6 

    ไตรมาส โดยมีปจจัยสนุบสนุนจากการฟนตัวของอุปสงคจากตาง

    ประเทศและการใชจายภาคครัวเรือน โดยท่ีมูลคาการสงออกสินคา

    อุตสาหกรรมขยายตัวเฉพาะไตรมาส 4 ที่รอยละ 3.1 ดาน

    อุตสาหกรรมโดยรวมทั้งปลดลงรอยละ 1.1

4.) การสงออก: ในไตรมาสสุดทายของป 2557 การสงออกขยายตัว

    รอยละ 1.5 จากการลดลงรอยละ 1.7 ในไตรมาสกอน ตามการ

    ขยายตัวเรงขึ้นของการสงออกสินคาอุตสาหกรรม (รอยละ 3.1) 

    แตมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและทองคำลดลงรอยละ 8.5 

    และ 12.6 ตามลำดับ จึงทำใหมูลคาการสงออกในภาพรวมขยาย

    ตัวชา โดยปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.7 แตราคาสงออก

    สินคาลดลงรอยละ 1.1 ตามการลดลงของราคาสินคาเกษตร 

    รวมท้ังป 2557 มีมูลคาการสงออก 224,792 ลานดอลลาร สรอ. 

    ลดลงรอยละ 0.3 โดยปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.7 แต

    ราคาลดลงรอยละ 1.0

5.) อสังหาริมทรัพย: ในไตรมาสที่ 4 ดานอุปสงค ยอดคงคางสินเช�อ

    สวนบุคคลเพ�ออสังหาริมทรัพยของธนาคารพาณิชยเพ่ิมข้ึนตอเน�อง

    รอยละ 12.2 ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ 

   

21. รายงานประจำป 2557

    ลดลงรอยละ 4.8 ดานอุปทานจำนวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จ

    จดทะเบียนในกรุงเทพฯและปริมณฑลเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.8 และยอด

    คงคางสินเช�อผปูระกอบการอสังหาริมทรัพยเพ่ิมข้ึนตอเน�องรอยละ 

    3.1 โดยทั้งป 2557 อสังหาริมทรัพยขยายตัวรอยละ 0.4

6.) การทองเท่ียว: เพ่ิงกลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวมาหลายไตรมาส 

    สวนที่เพิ่มขึ้นมีนักทองเที่ยวเอเชียเปนสำคัญ โดยเฉพาะจีน 

    มาเลเซีย และอินเดีย ที่ชวยชดเชยการลดลงของนักทองเที่ยว

    จากรัสเซีย เกาหลีและญ่ีปุน สงผลใหมีรายรับ จากการทองเท่ียว

    ตางชาติประมาณ 3.9 แสนลานบาท โดยทั้งป 2557 มีนัก

    ทองเที่ยวตางชาติรวมทั้งสิ้น 24.8 ลานคน ลดลงรอยละ 6.7 

เศรษฐกิจไทยในป 2558 มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน�อง ประมาณ

การเติบโตที่รอยละ 3.5-4.4 การใชจายเพ�ออุปโภคบริโภครวมและ

การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.4 และ 6.0 ตามลำดับ อัตราเงินเฟอ

เฉล่ียท้ังป 2558 อยูในชวงรอยละ 0.0-1.0 ต่ำสุดในรอบ 6 ป และ

บัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 4.9 ของ GDP โดยแรงขับเคล�อนหลัก

ของเศรษฐกิจมาจากภาคการทองเที่ยวที่จะฟนตัวไดดี โดยคาดวา

รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติจะโตราวรอยละ 9 ในป 2558 หลัง

จากผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองในชวงท่ีผานมาเร่ิมหมดไป 

โดยเห็นไดจากสัญญาณการกลับมาของนักทองเท่ียวท่ีเปนบวกอีกคร้ัง

ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2557 และความชัดเจนของการลงทุน

ภาครัฐ ในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะปลอยเม็ดเงินเขาสูระบบ และจะสราง

ความม่ันใจใหกับผูบริโภคและภาคธุรกิจในการลงทุน ดานการบริโภค

ภาคครัวเรือนจะฟนตัวไดอยางชาๆ เน�องจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู

ในระดับสูงและรายไดภาคเกษตรที่ตกต่ำ สวนภาคการสงออกยังได

รับแรงกดดันจากราคาสินคาโภคภัณฑโลกท่ีลดลงตามราคาน้ำมันดิบ 

โดยปจจัยดานราคาประกอบกับอุปสงคของประเทศคูคาที่ชะลอตัว

ตามเศรษฐกิจโลก นาจะทำใหมูลคาการสงออกไทยจะโตเพียง 0.8% 

ทั้งนี้ ดานปจจัยภายนอกประเทศมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นซึ่งสงผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจโลกและไทย



องคประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2558

ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญในป 2558 ไดแก 

(1) การฟนตัวของภาคการสงออกตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

    ซ่ึงคาดวาราคาสงออกสินคาเกษตรจะมีเสถียรภาพมากขึ้น 

(2) การฟนตัวของภาคการทองเท่ียว จากไตรมาสสุดทายของป 2557 

    ที่จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังปรับปจจัยฤดูกาลแลว ซึ่งเปน

    การขยายตัวคร้ังแรกใน 4 ไตรมาส โดยมีปจจัยสงเสริมคือตนทุน

    การเดินทางที่ต่ำลง จากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง รวมถึง

    การแขงขันของสายการบินราคาถูก และมาตรการสงเสริมการ

    ทองเที่ยวในป 2558 

(3) การฟนตัวของการลงทุนภาคเอกชน หลังจากสภาวะทางการเมือง

    ปรับเขาสูภาวะปกติ และการเรงรัดการสงเสริมการลงทุนชวงหลัง

    ของป 2557 

(4) การเรงรัดการใชจายภาครัฐ ในไตรมาสแรก 2558 อัตราการ

    เบิกจายงบประมาณรัฐรวมอยูที่รอยละ 29.8 รวมถึงการเรงรัด

    ดำเนินโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ

    พิเศษชายแดนเริ่มมีความชัดเจนและคืบหนา และการขยายการ

    ลงทุนเพ�อเช�อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจกับประเทศเพ�อนบาน 

(5) การปรับตัวเขาสูภาวะปกติของปริมาณการจัดจำหนายและผลิต

    รถยนต หลังจากส้ินสุดโครงการรถยนตคันแรกทำใหปริมาณการ

    จำหนายและผลิตรถยนตลดลงจนเปนขอจำกัดตอการขยายตัว

    ทางเศรษฐกิจ เช�อวาในป 2558 สถานการณการผลิตและจำหนาย

    รถยนตจะกลับมาเปนปกติในที่สุด

22. รายงานประจำป 2557

ขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจป 2558 ก็มีขอจำกัดสำคัญ

ไดแก 

(1) การปรับตัวของการผลิตภาคเกษตรตอการลดลงของราคาสินคา

    เกษตรสำคัญ ซึ่งเปนขอจำกัดของการขยายตัวของอุปสงคภาค

    ครัวเรือน 

(2) ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน โดย

    เฉพาะจากสถานการณเศรษฐกิจของกรีซซึ่งกระทบตอเศรษฐกิจ

    ยูโรโซนจนฟนตัวชากวาที่คาดการณ รวมถึงการชะลอตัวของ

    เศรษฐกิจจีน และญี่ปุน 

(3) แนวโนมการออนคาของสกุลเงินในประเทศตางๆ จากมาตรการ

    ขยายปริมาณเงินในกลุมประเทศยูโรโซน และญ่ีปุนทำใหคาเงินบาท

    เม�อเทียบกับยูโรและเยนแข็งคาข้ึนอยางตอเน�อง รวมถึงประเทศ

    ในอาเซียนท่ีมีแนวโนมดำเนินนโยบายการเงินผอนคลายจนออนคา

    เร็วกวาเงินบาท ซ่ึงสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันไทย

   

ที่มา: สำนักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค



23. รายงานประจำป 2557

ประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันจำนวนรวมทั้งสิ้น 205,247 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 1.05 เม�อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยการ

ประกันภัยรถมีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด จำนวน 117,903 ลานบาท 

หดตัวเล็กนอยท่ีรอยละ 0.74 แบงเปนเบ้ียประกันภัยจากการประกันภัย

รถยนตภาคสมัครใจ 102,515 ลานบาท และจากการประกันภัยรถ

ภาคบังคับ 15,388 ลานบาท รองลงมาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

จำนวน 70,992 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.12 และการประกัน

อัคคีภัย จำนวน 11,059 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.42

จากสภาวะเศรษฐกิจไทยในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2557 มีสัญญาณ

การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอยางชัดเจน เม�อเทียบกับไตรมาสกอนๆ 

เปนผลใหภาพรวมธุรกิจประกันภัยมีความเขมแข็ง และยังคงรักษา

อัตราการเติบโตได แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย

นาจะปรับตัวสูงขึ้นทั้งตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมถึง

คาสินไหมคางจายท่ีลดต่ำลงจากการจายคาสินไหมทดแทนมหาอุทกภัย

ป 2554 แลวเสร็จ โดยคาดวาธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2558 จะ

ขยายตัวรอยละ 9 ในขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตจะขยายตัวในอัตรา

ใกลเคียงกับป 2557 ท่ีรอยละ 13 ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย

ยังคงมุงเนนประสานความรวมมือในการผลักดันใหประชาชนในวงกวาง

สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากระบบประกันภัยไดอยางทั่วถึง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกันภัยสำหรับรายยอย เพ�อสงเสริมให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง

สรุปธุรกิจประกันวินาศภัยป 2557 

และแนวโนมป 2558                

ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2557 ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวไดดีที่รอยละ 

2.3 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนๆ ดานอุปสงคปรับตัวดีขึ้นทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศ โดยเฉพาะการสงออกสินคา และบริการ

สุทธิขยายตัวในอัตราสูงที ่รอยละ 21.9 สงผลใหภาพรวมธุรกิจ

ประกันภัยในป 2557 ยังคงอัตราการเติบโตอยางตอเน�อง มีเบี้ย

ประกันภัยรับโดยตรงรวมท้ังส้ิน 704,000 ลานบาท ขยายตัวจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 9.23 มีสัดสวนเบ้ียประกันภัยตอผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศ รอยละ 5.94 แบงเปนธุรกิจประกันชีวิต รอยละ 

4.13 และธุรกิจประกันวินาศภัยรอยละ 1.81

เบี้ยประกันภัยจากธุรกิจประกันชีวิตป 2557 มีจำนวน 498,753 

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 13 เม�อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการอยางตอเน�องของธุรกิจประกันชีวิตซ่ึงมีการ

พัฒนาชองทางการขายใหประชาชนสามารถเขาถึงการประกันภัยได

อยางเพียงพอและทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มชองทางการขาย

ผานรานสะดวกซ้ือตางๆ รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยสำหรับ

รายยอยใหมๆ  ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนผูมีรายไดนอย  

โดยเบี้ยประกันชีวิตแยกเปนการประกันชีวิตประเภทสามัญ จำนวน 

429,257 ลานบาท ขยายตัวท่ีรอยละ 15.56 รองลงมาประเภทกลุม 

จำนวน 55,978 ลานบาท หดตัวรอยละ 0.77 และประเภทอุตสาหกรรม 

จำนวน 7,718 ลานบาท หดตัวรอยละ 2.46 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)











28. รายงานประจำป 2557

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไมมีการลงทุนในลักษณะบริษัทยอย หรือบริษัทรวมที่มีอำนาจในการบริหาร ดำเนินธุรกิจประกัน

วินาศภัยเปนหลัก โดยมีสำนักงานใหญอยูในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาในตางจังหวัดอีก 20 แหง คอยดูแลใหบริการลักษณะของลูกคา

เปนทั้งบุคคล และนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร โดยมีขอบเขตครอบคลุมผลิตภัณฑและการบริการแบงเปนประเภท ดังนี้

การประกันภัยอัคคีภัย 

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม คุมครองภัยที่

เกิดขึ้นแกทรัพยสิน โดยใหความคุมครองตัวอาคารบานเรือนและ

สิ่งปลูกสราง รวมทั้งทรัพยสินที่อยูในอาคาร

การประกันภัยรถยนต

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต ไดแก 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกรถยนต เชน การสูญหาย การบุบสลาย 

และความเสียหายที่รถยนตกอใหเกิดขึ้นแกชีวิตและทรัพยสินของ

บุคคลภายนอก

การประกันภัยขนสงสินคา

เปนการประกันความเส่ียง หรือความสูญเสียแกทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย 

ระหวางขนสงทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ตลอดเสนทาง

การขนสง ตามเง�อนไขที่กำหนดในกรมธรรม

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความ

เสียหายอันเน�องมาจากภัยอ�นๆ ท่ีอยูนอกเหนือจากประกันภัยอัคคีภัย 

ประกันภัยขนสงสินคา ประกันภัยรถยนต อาทิเชน การประกันภัย

อุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ

และสุขภาพระหวางการเดินทางตางประเทศ และการประกันภัยการ

เสี่ยงภัยทุกชนิด

การรับประกันภัยตอ

นอกจากการรับประกันภัยโดยตรงจากลูกคาทั่วไปแลวบริษัทฯ ยังทำ

การรับประกันภัยตอจากบริษัทผูรับประกันภัยอ�นๆ ในธุรกิจดวย โดย

บริษัทฯ จะคัดเลือกงานประกันภัยจากบริษัทอ�น ที่มีมาตรฐานการ

พิจารณาการรับประกันภัยใกลเคียงกัน













































50. รายงานประจำป 2557

หลักทรัพยเอกชน

หุนทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รวมเงินลงทุนเพ�อคา

(ข)   เงินลงทุนเผ�อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

หุนกูรัฐวิสาหกิจ

หลักทรัพยเอกชน

หุนกู

หุนทุน

หนวยลงทุน

รวม

หัก: คาเผ�อการดอยคา

รวมเงินลงทุนเผ�อขายสุทธิ     

2556

11,316,319

1,537,185

12,853,504

411,615,664

4,837

411,620,501

(92,548,315)

-

(92,548,315)

330,383,668

1,542,022

331,925,690

7.75

0.04

7.79

มูลคายุติธรรม

รอยละของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวมกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงราคาทุน

ขาดทุน

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

2557

278,149

3,624,149

114,404,091

51,401,850

169,708,239

-

169,708,239

10,000,000

85,093,940

55,475,876

638,953,732

789,523,548

(176,283)

789,347,265

-

-

(403,043)

(26,174,004)

(26,577,047)

-

(26,577,047)

10,278,149

88,718,089

169,476,924

664,181,578

932,654,740

(176,283)

932,478,457

0.24

2.05

3.91

15.34

21.54

-

21.54

มูลคายุติธรรม

รอยละของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวมกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงราคาทุน

ขาดทุน

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
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หลักทรัพยเอกชน

หุนกู

หุนทุน

หนวยลงทุน

อ�น ๆ

รวม

หัก: คาเผ�อการดอยคา

รวมเงินลงทุนเผ�อขายสุทธิ

(ค)   เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด      

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย

สลากออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ

รวม

หลักทรัพยเอกชน

พันธบัตรเอกชน

หุนกู

รวม

หัก: คาเผ�อการดอยคา

รวม

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด

  เกินกวา 3 เดือน

เงินฝากธนาคารพาณิชย

รวม

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ

  กำหนดสุทธิ

2556

525,294

74,720,107

53,041,193

7,363,841

135,650,435

-

135,650,435

80,162,222

55,527,125

679,250,281

14,780,896

829,720,524

(195,319)

829,525,205

-

(758,646)

(53,324,652)

-

(54,083,298)

-

(54,083,298)

80,687,516

129,488,586

678,966,822

22,144,737

911,287,661

(195,319)

911,092,342

1.89

3.04

15.93

0.52

21.38

            -

21.38

มูลคายุติธรรม

รอยละของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวมกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงราคาทุน

ขาดทุน

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

2557 2556

181,748,243

25,000,000

206,748,243

30,000,000

841,000

30,841,000

(841,000)

30,000,000

1,092,733,424

1,092,733,424

1,329,481,667

4.20

0.58

4.78

0.69

0.02

0.71

(0.02)

0.69

25.24

25.24

30.71

272,226,888

25,000,000

297,226,888

-

841,000

841,000

(841,000)

-

860,167,132

860,167,132

1,157,394,020

6.39

0.58

6.97

-

0.02

0.02

(0.02)

-

20.18

20.18

27.15

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจำหนาย

รอยละของเงินลงทุน

ในหลักทรัพยตอ

สินทรัพยรวม

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจำหนาย

รอยละของเงินลงทุน

ในหลักทรัพยตอ

สินทรัพยรวม

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
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(ง)   เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการ

  ของตลาดในประเทศ

หัก: คาเผ�อการดอยคา

รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ

9.2   จำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ้นปดังนี้  

เงินลงทุนเผ�อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

หุนกูรัฐวิสาหกิจ

หลักทรัพยเอกชน

หุนกู

รวม

บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

รวมเงินลงทุนเผ�อขาย - สุทธิ

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย

สลากออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ

รวม

หลักทรัพยเอกชน

พันธบัตรเอกชน

หุนกู

รวม

หัก: คาเผ�อการดอยคา

รวม

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด

   เกินกวา 3 เดือน

เงินฝากธนาคารพาณิชย

รวม

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

2557

ครบกำหนด

รวม

2557 2556

4,025,455

(304,805)

3,720,650

0.09

(0.01)

0.08

4,690,535

(304,805)

4,385,730

0.11

(0.01)

0.10

ราคาทุน

รอยละของเงินลงทุน

ในหลักทรัพยตอ

สินทรัพยรวม ราคาทุน

รอยละของเงินลงทุน

ในหลักทรัพยตอ

สินทรัพยรวม

เกินกำหนด ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป

-

93,940

93,940

-

93,940

-

-

-

-

841,000

841,000

(841,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155,107,169

-

155,107,169

20,000,000

-

20,000,000

-

20,000,000

1,092,733,424

1,092,733,424

1,267,840,593

10,000,000

45,000,000

55,000,000

1,338,316

56,338,316

11,475,367

25,000,000

36,475,367

10,000,000

-

10,000,000

-

10,000,000

-

-

46,475,367

-

40,000,000

40,000,000

2,563,982

42,563,982

15,165,707

-

15,165,707

-

-

-

-

-

-

-

15,165,707

   10,000,000

85,093,940

95,093,940

3,902,298

98,996,238

181,748,243

25,000,000

206,748,243

30,000,000

841,000

30,841,000

(841,000)

30,000,000

1,092,733,424

1,092,733,424

1,329,481,667

(หนวย: บาท)
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เงินลงทุนเผ�อขาย

หลักทรัพยเอกชน

หุนกู

รวม

บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

รวมเงินลงทุนเผ�อขาย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย

สลากออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ

รวม

หลักทรัพยเอกชน

หุนกู

รวม

หัก: คาเผ�อการดอยคา

รวม

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด

  เกินกวา 3 เดือน

เงินฝากธนาคารพาณิชย

รวม

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

9.3   องคประกอบอ�นของสวนของเจาของ - สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

      

ยอดคงเหลือตนป

ตีมูลคาเงินลงทุนเพิ่ม (ลด) ระหวางป

กำไรจากการขายระหวางปที่รับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุน

ยอดคงเหลือปลายป

หัก: ภาษีเงินได

ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิจากภาษีเงินได

2556

ครบกำหนด

รวมเกินกำหนด ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป

93,940

93,940

-

93,940

200,000

-

200,000

841,000

841,000

(841,000)

-

-

-

200,000

81,567,138

65,749,938

(4,185,884)

143,131,192

(28,626,238)

114,504,954

167,761,127

(69,462,228)

(16,731,761)

81,567,138

(16,313,428)

65,253,710

40,068,282

40,068,282

150,577

40,218,859

99,996,667

-

99,996,667

-

-

-

-

860,087,132

860,087,132

960,083,799

20,000,000

20,000,000

151,292

20,151,292

156,844,095

25,000,000

181,844,095

-

-

-

-

80,000

80,000

181,924,095

20,000,000

20,000,000

223,425

20,223,425

15,186,126

-

15,186,126

-

-

-

-

-

-

15,186,126

80,162,222

80,162,222

525,294

80,687,516

272,226,888

25,000,000

297,226,888

841,000

841,000

(841,000)

-

860,167,132

860,167,132

1,157,394,020

2557 2556

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)



54. รายงานประจำป 2557

9.4   เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดนำเงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน จำนวน 12.0 ลานบาท (2556: 9.6 ลานบาท) 

ไปวางค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วางเปนหลักทรัพย ในการย�นประกันกรณีท่ีผูเอาประกันท่ีเปนผูขับข่ีรถยนตตกเปนผูตองหา และเปน

หลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารฯออกให ในนามบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไดนำพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 1.5 ลานบาท (2556: 1.8 ลานบาท) ไปวางค้ำประกันซึ่ง

เกี่ยวเน�องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากนั้น บริษัทฯไดวางหลักทรัพยบางสวนไวกับนายทะเบียนตามที่กลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 และ 27 

10.   เงินใหกูยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับทั้งจำนวนเปนเงินใหกูยืมแกพนักงานตามโครงการสวัสดิการ สามารถ

แยกตามอายุหนี้เงินตนและดอกเบี้ยคางรับ ไดดังนี้

ยังไมถึงกำหนดชำระ

เกินกวากำหนดชำระ

   มากกวา 12 เดือน

รวม

หัก: คาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินใหกูยืมสุทธิ

ยังไมถึงกำหนดชำระ

เกินกวากำหนดชำระ

   มากกวา 12 เดือน

รวม

หัก: คาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินใหกูยืมสุทธิ

8,281,179

3,201,091

11,482,270

(3,201,091)

8,281,179

-

1,137,895

1,137,895

(1,137,895)

-

2,689,641

-

2,689,641

-

2,689,641

-

-

-

-

-

10,970,820

3,201,091

14,171,911

(3,201,091)

10,970,820

-

1,137,895

1,137,895

(1,137,895)

-

10,970,820

4,338,986

15,309,806

(4,338,986)

10,970,820

2557

ทรัพยสินจำนองเปนประกัน อ�นๆ รวม

รวมระยะเวลาคางชำระ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ

8,768,094

3,201,091

11,969,185

(3,201,091)

8,768,094

-

1,196,902

1,196,902

(1,137,895)

59,007

2,434,527

-

2,434,527

-

2,434,527

-

-

-

-

-

11,202,621

3,201,091

 14,403,712 

 (3,201,091)

11,202,621

-

1,196,902

1,196,902

(1,137,895)

59,007

11,202,621

4,397,993

 15,600,614 

 (4,338,986)

 11,261,628 

2556

ทรัพยสินจำนองเปนประกัน อ�นๆ รวม

รวมระยะเวลาคางชำระ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
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