บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี+ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื3อค้า
เงินลงทุนเผื3อขาย
เงินลงทุนที3จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว3 ไป
เงินให้กยู้ มื
ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี+จากการขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื3น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

6
7
8

9
9
9
9
10
11
12
13
14

2557

(หน่วย: บาท)
2556

143,697,595
19,954,062
339,564,052
443,233,352

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

189,449,408
932,478,457
1,329,481,667
3,720,650
10,970,820
241,402,337
9,181,275
47,695,847
139,972,688
479,045,560
4,329,847,770

331,925,690
911,092,342
1,157,394,020
4,385,730
11,202,621
222,992,421
9,573,614
63,132,636
712,580
391,580,548
4,262,707,737

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
หนีส. ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส. ิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี+บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี+สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี+ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี+สินอื3น
รวมหนีส. ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที3ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื3นของส่วนของเจ้าของ
- ส่วนเกินทุนจากการเปลี3ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ินและส่ วนของเจ้ าของ

2557

(หน่วย: บาท)
2556

4,050,996
353,761,808

582,516
363,770,948

842,491,575
1,462,720,593
135,800,906
429,719,633
3,228,545,511

989,553,700
1,416,400,738
115,738,211
455,098,121
3,341,144,234

151,500,000

151,500,000

151,500,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

20

20,000,000
651,497,298

20,000,000
521,009,786

9

114,504,954
1,101,302,259
4,329,847,770
-

65,253,710
921,563,503
4,262,707,737
-

15
16
17
18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

กรรมการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

21

28

13

2557

(หน่วย: บาท)
2556

2,232,672,645
238,439,271
2,471,111,916

2,102,158,019
197,734,978
2,299,892,997

1,387,574,725
520,721,614
183,388,208
11,405,328
334,375,479
2,437,465,354
33,646,562
100,001,896
10,778,138
70,534,503
13,855,087
228,816,186

1,294,225,126
496,726,608
135,545,304
11,376,185
320,233,148
2,258,106,371
41,786,626
109,044,361
92,264,588
(117,555,085)
9,228,695
134,769,185

(8,121,570)
(7,621,570)
(931,047)
212,141,999
(33,175,127)
178,966,872

(7,724,563)
(7,224,563)
(928,668)
118,891,391
(20,026,574)
98,864,817

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2556

2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ ขาย
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# สํ าหรับปี (ขาดทุน)

61,564,054
(12,312,810)
49,251,244

(86,193,989)
17,238,798
(68,955,191)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

228,218,116

29,909,626

1.18

0.65

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

23

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2557

(หน่วย: บาท)
2556

3,118,595,442
(230,197,777)
(1,625,663,649)
(32,847,465)
(529,268,031)
(87,432,952)
34,881,058
55,725,420
5,575,380
8,509,178
(614,961,887)
(26,367,182)
76,547,535

2,948,392,644
(30,204,686)
(1,396,777,041)
(39,080,679)
(518,926,102)
(54,109,274)
39,400,640
65,724,808
5,021,400
4,707,436
(437,062,140)
(43,217,554)
543,869,452

1,534,106,014
4,671,801
780,000,000
645,069
2,319,422,884

1,758,924,652
4,320,183
674,483,178
127,587
2,437,855,600

(1,379,844,467)
(4,440,000)
(1,013,212,679)
(44,123,997)
(2,441,621,143)
(122,198,259)

(1,984,563,334)
(4,370,000)
(999,992,178)
(32,695,729)
(3,021,621,241)
(583,765,641)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(48,479,360)
(48,479,360)
(94,130,084)
237,827,679
143,697,595
-

(หน่วย: บาท)
2556
(65,144,355)
(65,144,355)
(105,040,544)
342,868,223
237,827,679
-

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สําหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

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

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

151,500,000
151,500,000

163,800,007
163,800,007

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
20,000,000
487,289,324
98,864,817
98,864,817
(65,144,355)
20,000,000
521,009,786
20,000,000
20,000,000

521,009,786
178,966,872
178,966,872
(48,479,360)
651,497,298
-

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ
- ส่ วนเกินทุนจากการ
เปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
134,208,901
(68,955,191)
(68,955,191)
65,253,710
65,253,710
49,251,244
49,251,244
114,504,954
-

รวม
956,798,232
98,864,817
(68,955,191)
29,909,626
(65,144,355)
921,563,503
921,563,503
178,966,872
49,251,244
228,218,116
(48,479,360)
1,101,302,259
-

