บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี-ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื4อค้า
เงินลงทุนเผือ4 ขาย
เงินลงทุนที4จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว4 ไป
เงินให้กยู้ มื
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื4น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

2
3
4

5
5
5
5
6
7
8
9

(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
185,016,196
15,795,704
360,962,101
512,223,720

237,827,679
10,788,487
386,651,191
523,448,178

325,545,636
982,263,674
1,217,220,159
4,385,730
9,566,531
232,319,734
9,389,724
88,409,657
362,998,645
4,306,097,211

331,925,690
911,092,342
1,157,394,020
4,385,730
11,202,621
222,992,421
9,573,614
79,446,064
392,293,128
4,279,021,165

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ

หนีส- ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส- ิ น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี-บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี-สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี-ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี-สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี-สินอื4น
รวมหนีส- ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที4ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื4นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส- ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

10
11
12
8
13

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

8,836,766
372,780,047

582,516
363,770,948

960,421,281
1,474,826,723
73,933,338
18,728,191
450,193,114
3,359,719,460

989,553,700
1,416,400,738
115,738,211
16,313,428
455,098,121
3,357,457,662

151,500,000

151,500,000

151,500,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

20,000,000
536,164,978
74,912,766
946,377,751
4,306,097,211
-

20,000,000
521,009,786
65,253,710
921,563,503
4,279,021,165
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ(นสุ ดวันที) 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ
รายได้
เบียประกันภัยที%ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื%น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื%น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ%งของงบการเงินนี
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8

2557

(หน่วย: บาท)
2556

522,952,270
54,090,279
577,042,549

476,422,180
49,929,743
526,351,923

383,766,021
134,620,820
30,905,971
3,195,147
74,362,829
626,850,788
(49,808,239)
21,196,666
14,435,166
32,011,592
3,475,871
21,311,056

316,829,253
115,973,777
29,842,607
2,927,769
69,900,483
535,473,889
(9,121,966)
39,524,766
58,573,403
28,576,490
2,635,952
120,188,645

(2,308,894)
(1,924,078)
(260,828)
16,817,256
(1,662,064)
15,155,192

(2,218,289)
(1,848,574)
(239,002)
115,882,780
(17,887,020)
97,995,760

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ(นสุ ดวันที) 31 มีนาคม 2557
(หน่วย: บาท)
2556

2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน)
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ% ขาย
ภาษีเงินได้เกี%ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื%น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) สํ าหรับงวด

12,073,820
(2,414,764)
9,659,056

33,336,210
(6,667,242)
26,668,968

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

24,814,248

124,664,728

0.10

0.65

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ%งของงบการเงินนี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ(นสุ ดวันที) 31 มีนาคม 2557
2557
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี%ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื%น
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื%น
รายได้อื%น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนอื%น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ%งของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
2556

808,088,888
(58,914,662)
(394,834,206)
(7,319,757)
(142,837,141)
(11,021,535)
7,773,144
8,509,922
1,190,530
2,191,431
(160,662,212)
(2,744,164)
49,420,238

761,063,155
50,280,058
(300,070,736)
(9,470,505)
(134,981,140)
(10,946,807)
8,402,311
22,514,637
1,042,380
1,556,022
(98,654,409)
(1,949,717)
288,785,249

389,662,785
2,011,091
14,780,896
170,000,000
3
576,454,775

636,764,601
1,975,615
84,393,164
103
723,133,483

(332,180,519)
(375,000)
(330,200,000)
(15,930,977)
(678,686,496)
(102,231,721)

(997,078,954)
(545,000)
(190,000,000)
(7,528,261)
(1,195,152,215)
(472,018,732)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ(นสุ ดวันที) 31 มีนาคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ(นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ%งของงบการเงินนี

2557
(52,811,483)
237,827,679
185,016,196

(หน่วย: บาท)
2556
(183,233,483)
342,868,223
159,634,740

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ/นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2556

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
151,500,000
151,500,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2557

151,500,000
151,500,000

163,800,007
163,800,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี;

องค์ประกอบอืน
ของส่วนของเจ้าของ กําไรสะสม
ส่วนเกินทุนจาก
จัดสรรแล้ว การวัดมูลค่าเงินลงทุน
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ในเงินลงทุนเผือขาย
20,000,000
487,289,324
134,208,901
97,995,760
26,668,968
20,000,000
585,285,084
160,877,869
20,000,000
20,000,000

521,009,786
15,155,192
536,164,978

65,253,710
9,659,056
74,912,766

รวม
956,798,232
124,664,728
1,081,462,960
921,563,503
24,814,248
946,377,751

