
บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที" 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 152,148,866         237,827,679         
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 10,644,783           10,788,487           
เบี.ยประกนัภยัคา้งรับ 3 372,872,141         386,651,191         
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 4 465,473,872         523,448,178         
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
      เงินลงทุนเพื5อคา้ 5 305,832,401         331,925,690         
      เงินลงทุนเผื5อขาย 5 970,809,522         911,092,342         
      เงินลงทุนที5จะถือจนครบกาํหนด 5 1,357,054,393      1,157,394,020      
      เงินลงทุนทั5วไป 5 4,385,730             4,385,730             
   เงินใหกู้ย้มื 6 10,033,809           11,202,621           
ที5ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 7 228,863,600         222,992,421         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,095,958             9,573,614             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 83,486,267           79,446,064           
สินทรัพยอื์5น 9 434,956,964         392,293,128         

รวมสินทรัพย์ 4,405,658,306      4,279,021,165      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที" 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้)

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ

หนี.สิน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,830,594           582,516                
เจา้หนี.บริษทัประกนัภยัตอ่ 10 383,208,946         363,770,948         
หนี. สินจากสญัญาประกนัภยั
   สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 11 930,299,539         989,553,700         
   สาํรองเบี.ยประกนัภยั 12 1,502,180,316      1,416,400,738      
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 111,339,587         115,738,211         
หนี. สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 26,187,735           16,313,428           
หนี. สินอื5น 13 435,076,457         455,098,121         

รวมหนี.สิน 3,406,123,174      3,357,457,662      

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 151,500,000         151,500,000         
   ทุนที5ออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 151,500,000         151,500,000         
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 163,800,007         163,800,007         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20,000,000           20,000,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 559,484,186         521,009,786         
องคป์ระกอบอื5นของส่วนของเจา้ของ - 
   ส่วนเกินทุนจากการเปลี5ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 5 104,750,939         65,253,710           

รวมส่วนของเจ้าของ 999,535,132         921,563,503         

รวมหนี.สินและส่วนของเจ้าของ 4,405,658,306      4,279,021,165      
-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2557 2556

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี.ยประกนัภยัที5ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 568,661,312         516,288,846         
รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 54,792,192           51,743,277           

รวมรายได้ 623,453,504         568,032,123         

ค่าใช้จ่าย

การรับประกนัภยั
   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 301,696,991         305,100,005         
   คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 135,923,416         125,889,419         
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื5น 51,026,414           33,555,880           
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 2,910,856             2,836,450             
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 14 107,487,780         77,823,850           

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 599,045,457         545,205,604         

กาํไรจากการรับประกนัภัย 24,408,047           22,826,519           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 24,141,122           36,331,191           
กาํไรจากเงินลงทุน 5,323,564             34,176,678           
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม 34,961,628           (94,242,456)          
รายไดอื้5น 3,138,324             1,438,796             

กาํไรจากการดาํเนินงาน 91,972,685           530,728                
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (2,025,339)            (1,915,977)            
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั (1,910,155)            (1,785,692)            
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (237,621)               (231,547)               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 87,799,570           (3,402,488)            
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8 (16,001,002)          4,811,906             

กาํไรสําหรับงวด 71,798,568           1,409,418             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ.นสุดวนัที" 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

หมายเหตุ 2557 2556

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น:

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื5อขาย 37,297,716           (70,601,507)          
   ภาษีเงินไดเ้กี5ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื5น (7,459,543)            14,120,302           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด (ขาดทุน) 29,838,173           (56,481,205)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน) 101,636,741         (55,071,787)          

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรตอ่หุน้ขั.นพื.นฐาน 0.47 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.

(หน่วย: บาท)

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ.นสุดวนัที" 30 มถุินายน 2557



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2557 2556

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี.ยประกนัภยัที5ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 1,091,613,582      992,711,026         
รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 108,882,471         101,673,020         

รวมรายได้ 1,200,496,053      1,094,384,046      

ค่าใช้จ่าย

การรับประกนัภยั
   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 685,463,012         621,929,258         
   คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 270,544,236         241,863,196         
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื5น 81,932,385           63,398,487           
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 6,106,003             5,764,219             
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 14 181,850,609         147,724,333         

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 1,225,896,245      1,080,679,493      

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย (25,400,192)          13,704,553           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 45,337,788           75,855,957           
กาํไรจากเงินลงทุน 19,758,730           92,750,081           
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม 66,973,220           (65,665,966)          
รายไดอื้5น 6,614,195             4,074,748             

กาํไรจากการดาํเนินงาน 113,283,741         120,719,373         
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (4,334,233)            (4,134,266)            
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั (3,834,233)            (3,634,266)            
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (498,449)               (470,549)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 104,616,826         112,480,292         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (17,663,066)          (13,075,114)          

กาํไรสําหรับงวด 86,953,760           99,405,178           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ.นสุดวนัที" 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

หมายเหตุ 2557 2556

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น:

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื5อขาย 49,371,536           (37,265,297)          
   ภาษีเงินไดเ้กี5ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื5น (9,874,307)            7,453,060             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด (ขาดทุน) 39,497,229           (29,812,237)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 126,450,989         69,592,941           

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรตอ่หุน้ขั.นพื.นฐาน 0.57 0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ.นสุดวนัที" 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

2557 2556

เบี.ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 1,565,748,062      1,493,063,484      
เงินรับ (จ่าย) เกี5ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (57,734,097)          46,998,808           
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (799,473,886)        (629,685,779)        
คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (15,716,320)          (18,243,965)          
คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (279,674,799)        (264,421,475)        
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื5น (32,123,328)          (21,929,262)          
ดอกเบี.ยรับ 21,663,543           19,343,053           
เงินปันผลรับ 23,593,305           53,743,023           
รายไดจ้ากการลงทุนอื5น 2,776,660             2,167,890             
รายไดอื้5น 4,061,875             1,946,028             
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (308,966,759)        (177,079,200)        
ภาษีเงินได้ (4,485,835)            (10,051,764)          

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 119,668,421         495,850,841         

กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 842,210,052         1,155,995,180      
   เงินใหกู้ย้มื 2,863,813             2,676,798             
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 400,000,000         344,393,164         
   อุปกรณ์ 593,699                14,465                  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,245,667,564      1,503,079,607      
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (700,911,990)        (1,402,235,866)     
   เงินใหกู้ย้มื (1,695,000)            (1,545,000)            
   เงินฝากสถาบนัการเงิน (680,618,060)        (510,002,178)        
   ที5ดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,310,388)          (18,592,742)          
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,402,535,438)     (1,932,375,786)     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (156,867,874)        (429,296,179)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ.นสุดวนัที" 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2557 2556

กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย (48,479,360)          (65,144,355)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (48,479,360)          (65,144,355)          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ"มขึ.น (ลดลง) สุทธิ (85,678,813)          1,410,307             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 237,827,679         342,868,223         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ.นงวด 152,148,866         344,278,530         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.

สําหรับงวดหกเดอืนสิ.นสุดวนัที" 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: บาท)

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของเจา้ของ - 
ส่วนเกินทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ที ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - การเปลี ยนแปลง
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2556 151,500,000          163,800,007          20,000,000            487,289,324          134,208,901            956,798,232          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            (65,144,355)           -                              (65,144,355)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            99,405,178            (29,812,237)             69,592,941            
ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 151,500,000          163,800,007          20,000,000            521,550,147          104,396,664            961,246,818          

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2557 151,500,000          163,800,007          20,000,000            521,009,786          65,253,710              921,563,503          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            (48,479,360)           -                              (48,479,360)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            86,953,760            39,497,229              126,450,989          
ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 151,500,000          163,800,007          20,000,000            559,484,186          104,750,939            999,535,132          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี:

บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดือนสิ2นสุดวันที 30 มิถุนายน 2557

กาํไรสะสม


