         ( )
        ! 
31 $ % 2560

      
 *!+,-./0- 1         ( )
1-2 -- 3   4  $5 31 $ % 2560  10 6 6  
$5 ! 1 -1      / 7 0 $     *0 
    !1         ( ) 895+,-1   : +,-+; 
   1-,    !  ! $7**3 <$ =$5 34 /5  
    !  ! 1-2 - : +,-+; ;-1-0 $5  1-,    ! 
 ! +  11-2 -
  
1-2 --?*  **3    2410 /5  1-,  
 ! @ +,-<$ 0<*1     ! - ;-A$ .
0%  895! ;<! : +,-+-    <$   %  $  $  A$  /5
 $7$1 1*  ! ***3 <$ ;-1-2 -!.-%
/55 ! 2 /5$5$  %<78952- *  7 1-2 -9!-% 6
*!1-,    ! $5

1-2 -!25$5 : *0;- /5!1-,    !  !!-197 **3 <$
=$5 34 /5       !  ;  %<  11-2 -

; %040*
+,-<$ 0<* 1 $ 4499
    $  
0 2C: 15 2E % 2560

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี,ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื6น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี,

3
4
5
6
7
8
9
10
11

31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

251,144,345
344,345,944
8,884,565
457,143,916
24,518,897

228,894,842
373,438,176
6,811,253
514,900,410
19,112,519

2,748,564,920
6,301,243
284,889,613
7,389,617
86,047,327
602,173,503
4,821,403,890

2,701,321,914
7,380,528
288,055,820
7,381,302
80,927,799
625,462,585
4,853,687,148

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ

หนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส. ิ น
หนี,สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี,สินอื6น
รวมหนีส. ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที6ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื6นของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขาย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี,

กรรมการ

12
13

14

7.2

31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

2,559,577,737
477,842,693
6,416,067
77,065,450
572,936,740
3,693,838,687

2,576,140,340
480,104,794
178,364
75,194,822
617,492,072
3,749,110,392

303,000,000

303,000,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

30,300,000
530,951,083

30,300,000
514,867,659

99,514,113
1,127,565,203
4,821,403,890
-

92,609,090
1,104,576,756
4,853,687,148
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที* 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี!ยประกันภัยรับ
หัก: เบี!ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี!ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบี!ยประกันภัยที0ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิม0 จากงวดก่อน
เบี!ยประกันภัยที0ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื0น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0 งของงบการเงินนี!

15

10

2560

(หน่วย: บาท)
2559

837,348,565
(181,420,572)
655,927,993
(58,156,198)
597,771,795
49,162,905
14,549,919
7,619,230
(10,288,790)
1,166,097
659,981,156

785,745,344
(157,444,647)
628,300,697
(22,007,338)
606,293,359
56,755,153
12,325,395
(2,263,071)
17,604,842
2,493,023
693,208,701

454,237,637
(89,928,052)
139,997,217
47,921,931
90,090,275
642,319,008
17,662,148
(1,578,724)
16,083,424

519,508,734
(88,467,770)
139,012,156
49,890,901
74,014,064
693,958,085
(749,384)
1,355,892
606,508

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที* 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน* :
รายการที0จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที0จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน* สํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั!นพื!นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0 งของงบการเงินนี!

(หน่วย: บาท)
2559

2560

8,631,279
(1,726,256)

33,756,945
(6,751,389)

6,905,023
6,905,023

27,005,556
27,005,556

22,988,447

27,612,064

0.05

0.002
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที* 31 มีนาคม 2560
2560
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี!ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี0ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี!ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื0น
รายได้อื0น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื! อที0ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม* ขึน) (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ)นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0 งของงบการเงินนี!

(หน่วย: บาท)
2559

864,287,567
(51,695,830)
6,489,220
6,916,639
622,240
477,107
(433,570,836)
(7,826,927)
(147,621,339)
(25,880,523)
(192,918,273)
(1,779,565)
(26,002,423)
3,049,495
29,990,427
24,536,979

844,827,527
3,546,214
8,584,114
7,361,485
852,440
1,676,185
(434,403,270)
(7,135,681)
(152,698,035)
(31,866,708)
(154,832,700)
(1,968,562)
(309,505,903)
1,410,689
100,165,547
(123,986,658)

(2,407,074)
119,598
(2,287,476)
22,249,503
228,894,842
251,144,345
-

(10,720,654)
71,943
(10,648,711)
(134,635,369)
326,834,483
192,199,114

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ'นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
303,000,000
303,000,000

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

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
30,300,000
498,198,502
606,508
606,508
30,300,000
498,805,010
30,300,000
30,300,000
-

514,867,659
16,083,424
16,083,424
530,951,083
-

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย
99,473,475
27,005,556
27,005,556
126,479,031
92,609,090
6,905,023
6,905,023
99,514,113
-

รวม
1,094,771,984
606,508
27,005,556
27,612,064
1,122,384,048
1,104,576,756
16,083,424
6,905,023
22,988,447
1,127,565,203
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ$นสุ ดวันที& 31 มีนาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว& ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ+ งจัดตั,งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคื อการรับ ประกันวินาศภัย ที+อยู่ตามที+ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที+
เลขที+ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี, จดั ทําขึ, นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที+ 34 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื+ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี+ ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของและงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที+
กํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย (“คปภ.”) เรื+ อ ง
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื+ อ นไขและระยะเวลาในการจัด ทํา และยื+ น งบการเงิ น และรายงานเกี+ ย วกั บ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที+ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี,จดั ทําขึ,นเพื+อให้ขอ้ มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจําปี ที+นาํ เสนอครั,งล่าสุ ด ดังนั,น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี+ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื+อไม่ให้
ข้อมูลที+นาํ เสนอซํ,าซ้อนกับข้อมูลที+ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี,ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที+บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี,
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ+ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบ
การเงินที+มีรอบระยะเวลาบัญชีที+เริ+ มในหรื อหลังวันที+ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข, ึนเพื+อให้มีเนื,อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน, ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 นโยบายการบัญชีทสี& ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี,จดั ทําขึ,นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที+ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม 2559
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากและบัตรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อสิ, น
กําหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2560
1,366,616
246,474,040
3,303,689
251,144,345

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
7,160,496
218,435,457
3,298,889
228,894,842

ณ วันที+ 31 มี นาคม 2560 เงิ นฝากออมทรัพย์และเงิ นฝากประจํามี อตั ราดอกเบี,ยร้ อยละ 0.13 ถึ ง 0.75 ต่อปี
(31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี )
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

เบีย$ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วัน ที+ 31 มี น าคม 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 ยอดคงเหลื อ ของเบี, ย ประกัน ภัย ค้า งรั บ จากการรั บ
ประกันภัยโดยตรงจําแนกอายุตามเงินต้นที+คา้ งชําระนับตั,งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการ
เก็บเบี,ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี,

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี,ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ
เบี,ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2560
291,948,548
25,529,676
9,647,064
3,448,012
17,250,921
347,824,221
(3,478,277)
344,345,944

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
313,609,226
32,536,083
11,116,255
5,116,527
14,169,291
376,547,382
(3,109,206)
373,438,176

สําหรับเบี,ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี,ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี,ยประกันภัย โดยหนี, ที+เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
5.

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2560
สํารองประกันภัยส่ วนที+เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ
สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

6.

110,087,210
347,056,706
457,143,916

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
116,933,537
397,966,873
514,900,410

ลูกหนีจ$ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2560
24,518,897
24,518,897

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
19,112,519
19,112,519
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 จําแนก
อายุตามเงินต้นที+คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี,
31 มีนาคม 2560
13,720,364
10,458,569
339,964
24,518,897

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

7.

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
10,246,384
8,526,171
339,964
19,112,519

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาํ แนกตามประเภท
เงินลงทุนได้ดงั นี,

เงินลงทุนเพือ& ค้ า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
เงินลงทุนเพือ& ค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผือ& ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผือ& ขาย - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2560
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

293,514,261
293,514,261
(26,930,786)
266,583,475

265,568,063
1,015,412
266,583,475
266,583,475

271,693,053
271,693,053
(16,641,996)
255,051,057

254,070,659
980,398
255,051,057
255,051,057

70,026,975
260,131,824
40,056,667
1,418,168,066
1,788,383,532
124,392,641
(176,283)
1,912,599,890

70,547,317
264,598,129
117,550,243
1,460,080,484
1,912,776,173
(176,283)
1,912,599,890

10,000,000
280,141,486
40,056,668
1,521,399,310
1,851,597,464
115,761,362
(176,283)
1,967,182,543

10,394,582
284,315,549
112,529,198
1,560,119,497
1,967,358,826
(176,283)
1,967,182,543
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

31 มีนาคม 2560
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่ายุติธรรม
จําหน่าย
เงินลงทุนที&จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
409,738,288
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
841,000
เงินฝากสถาบันการเงินที+ครบ
155,922,617
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
566,501,905
(841,000)
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนที&จะถือจนครบกําหนด 565,660,905
สุ ทธิ
เงินลงทุนทั&วไป
3,720,650
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทั&วไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

3,720,650
2,748,564,920

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่ายุติธรรม
จําหน่าย
289,905,071
841,000
185,462,593
476,208,664
(841,000)
475,367,664
3,720,650
3,720,650
2,701,321,914

7.2 องค์ ประกอบอืน& ของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผือ& ขาย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
เปลี+ยนแปลงระหว่างงวด
กําไรจากการตีมลู ค่าเงินลงทุนระหว่างงวด
กําไรจากการขายระหว่างงวดที+รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด
หัก: ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายงวด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

สําหรับงวด
สามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2559
115,761,362

สําหรับปี
สิ, นสุ ดวันที+
31 ธันวาคม2559
99,473,475

10,191,324
(1,560,045)
124,392,641
(24,878,528)
99,514,113

53,864,900
(37,577,013)
115,761,362
(23,152,272)
92,609,090
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.3 เงินลงทุนทีต& ิดภาระผูกพัน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี,
31 มีนาคม 2560
พันธบัตรวางเป็ นหลักทรัพย์ในการยื+นประกันกรณี ที+
ผูเ้ อาประกันที+เป็ นผูข้ บั ขี+รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
เงินฝากธนาคารที+ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ,าประกันซึ+ งออกโดยธนาคาร
รวม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559

1,553,708

1,560,097

3,000,000
10,646,595
15,200,303

3,000,000
10,853,382
15,413,479

นอกจากนั,น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบียนตามที+กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลข้อ 19
8.

เงินให้ ก้ยู มื
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี,ยค้างรับทั,งจํานวนเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่
พนักงานตามโครงการสวัสดิการ สามารถแยกเงินต้นและดอกเบี,ยค้างรับตามอายุหนี, ได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
4,383,433
-

31 มีนาคม 2560
อื+น ๆ
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
1,917,810
-

เงินต้น
6,301,243

600,873
4,984,306
(600,873)
4,383,433

1,917,810
1,917,810

600,873
6,902,116
(600,873)
6,301,243

152,939
152,939
(152,939)
-

-

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ
-

รวม
6,301,243

152,939
152,939
(152,939)
-

753,812
7,055,055
(753,812)
6,301,243
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(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

9.

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
4,796,596
2,571,084
7,367,680
(2,571,084)
4,796,596

1,015,446
1,015,446
(1,015,446)
-

31 ธันวาคม 2559
อื+น ๆ
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
2,583,932
-

เงินต้น
7,380,528

2,583,932
2,583,932

2,571,084
9,951,612
(2,571,084)
7,380,528

-

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ
-

รวม
7,380,528

1,015,446
1,015,446
(1,015,446)
-

3,586,530
10,967,058
(3,586,530)
7,380,528

ทีด& ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี+ยนแปลงของที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2560 สรุ ปได้
ดังนี,
(หน่วย: บาท)
ที+ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที& 1 มกราคม 2560
ซื,อเพิม+ ระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่า
สุทธิตามบัญชี
ค่าเสื+ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที& 31 มีนาคม 2560

อาคาร

เครื+ องตกแต่ง

อุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

191,643,280
-

50,374,060
-

12,173,676
261,345

11,910,149
2,145,729

21,954,655
-

288,055,820
2,407,074

-

(823,341)

(64)
(1,035,584)

(119,533)
(1,601,719)

(1)
(1,993,039)

(119,598)
(5,453,683)

191,643,280

49,550,719

11,399,373

12,334,626

19,961,615

284,889,613
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
10.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี,สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี,

ยอดคงค้าง
31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ
สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที+อาจเกิดขึ,น
แต่ยงั ไม่ได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบและ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
รวม
หนีส$ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี+ยน
รวม
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ส่วนเปลี+ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อหนี,สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที+รับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
ส่วนเปลี+ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนี,สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที+รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
สามเดือนสิ,นสุดวันที+ 31 มีนาคม
2560
2559

6,890,471
54,151,877

7,318,937
44,730,820

(428,466)
9,421,057

(1,998,176)
1,284,124

28,473,007

33,691,739

(5,218,732)

8,583,110

5,386,157
15,413,090
110,314,602

3,328,400
15,038,964
104,108,860

2,057,757
374,126

(3,520,969)
395,845

24,878,528
(611,253)
24,267,275
86,047,327

23,152,272
28,789
23,181,061
80,927,799

640,042

-

6,845,784

4,743,934
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี,
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที+คาํ นวณตามเกณฑ์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว+ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว+ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

8,424,508

3,388,042

(6,845,784)
1,578,724

(4,743,934)
(1,355,892)

รายการกระทบยอดจํา นวนเงิ นระหว่างค่า ใช้จ่า ยภาษีเงิ นได้กบั ผลคู ณกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที+ใ ช้
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี,

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที+ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที+แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2560
2559
17,662,148
(749,384)
20%
3,532,430

20%
(149,877)

(1,953,706)
1,578,724

(1,206,015)
(1,355,892)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. สิ นทรัพย์อนื&

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุ ทธิ
เบี,ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
ลูกหนี,จากการขายหลักทรัพย์
รายการเทียบเท่าเงินสดที+มีขอ้ จํากัดในการใช้
อื+น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื+น

31 มีนาคม 2560
205,618,556
141,286,305
128,635,582
53,774,007
20,160,000
2,257,962
7,572,597
42,868,494
602,173,503

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
200,624,755
144,163,026
129,694,643
54,318,385
49,517,705
8,023,048
39,121,023
625,462,585

เมื+ อ วันที+ 29 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญญาซื, อขายหุ ้นกับ กลุ่ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ลาววิวฒั น์
ประกันภัย จํากัด ซึ+ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
(“สปป ลาว”) โดยตกลงซื,อหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้ เดิม จํานวน 1,400 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวน
เงิน 16,000 ล้านลาวกีบ คิดเป็ นสัดส่ วนเงินลงทุนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั,งหมด ซึ+ งการซื, อเงินลงทุน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. แล้ว
เมื+อวันที+ 19 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ งวดแรกตามสัญญาซื,อขายหุน้ จํานวน 4,800 ล้านลาวกีบ
อย่า งไรก็ตาม จนถึ ง วันที+ 31 มี น าคม 2560 การซื, อขายหุ ้นยัง ไม่เ สร็ จ สมบู รณ์ เ นื+ องจากผูข้ ายยัง ไม่ไ ด้
ดําเนิ นการตามเงื+อนไขที+ระบุไว้ในสัญญาซื, อขายให้ครบถ้วน ดังนั,น บริ ษทั ฯจึงบันทึกเงินค่าหุ ้นงวดแรก
จํานวน 20.16 ล้านบาท เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้น ซึ+ งถือเป็ นส่ วนหนึ+ งของสิ นทรัพย์อื+นในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯได้นาํ เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที+มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน
จํานวน 7.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 8.0 ล้านบาท) ไปวางคํ,าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและ
วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยืน+ ประกันกรณี ที+ผเู ้ อาประกันที+เป็ นผูข้ บั ขี+รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. หนีส$ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
หนี,สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ได้รับรายงานแล้ว
963,477,018
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
12,773,009
สํารองเบี,ยประกันภัย
1,583,327,710
- สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,559,577,737
รวม

31 มีนาคม 2560
หนี,สิน
ส่ วนที+เอา
ประกันภัยต่อ

สุ ทธิ

103,302,147
6,785,063

860,174,871
5,987,946

347,056,706
457,143,916

1,236,271,004
2,102,433,821
(หน่วย: บาท)

หนี,สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ได้รับรายงานแล้ว
983,445,199
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
16,613,461
สํารองเบี,ยประกันภัย
1,576,081,680
- สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,576,140,340
รวม

31 ธันวาคม 2559
หนี,สิน
ส่ วนที+เอา
ประกันภัยต่อ

สุ ทธิ

107,936,976
8,996,561

875,508,223
7,616,900

397,966,873
514,900,410

1,178,114,807
2,061,239,930
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ทดแทนที+เกิดขึ,นระหว่างงวด
การเปลี+ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
และข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่ า สิ นไหมทดแทนและค่ า ใช้จ่า ยในการจัด การค่ า สิ นไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2560
1,000,058,660

สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+
31 ธันวาคม 2559
907,610,011

443,452,606

1,998,972,004

19,562,717

11,783,472

(486,823,956)
976,250,027

(1,918,306,827)
1,000,058,660

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที+เกิดจากสัญญารับ
ประกันภัยต่อจํานวน 0.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 0.6 ล้านบาท)
12.2 สํ ารองเบีย$ ประกันภัยทีย& งั ไม่ ถือเป็ นรายได้
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี,ยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้ในงวดนี,
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2560
1,576,081,680
837,348,565
(830,102,535)
1,583,327,710

สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+
31 ธันวาคม 2559
1,574,100,477
3,229,683,365
(3,227,702,162)
1,576,081,680

13. เจ้ าหนีบ$ ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี+ยวกับการประกันภัยต่ออื+น
รวมเจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2560
392,874,195
84,968,498
477,842,693

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
376,343,664
103,761,130
480,104,794
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. หนีส$ ิ นอืน&

เบี,ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี,จากการซื, อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี,อื+น
อื+น ๆ
รวมหนี,สินอื+น

31 มีนาคม 2560
284,432,183
74,325,516
34,392,940
16,500,787
64,696,291
40,038,071
58,550,952
572,936,740

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
286,207,495
82,497,015
52,788,086
11,322,460
65,891,436
36,888,846
81,896,734
617,492,072

15. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2560
2559
ค่าใช้จ่ายพนักงานที+ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
โอนกลับหนี,สูญและหนี,สงสัยจะสูญ
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื+น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

20,384,762

18,685,850

19,397,127
681,117
(2,463,646)
34,326,975
9,305,214
8,458,726
90,090,275

18,398,202
854,092
(5,808,586)
27,360,231
6,899,706
7,624,569
74,014,064

16. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั,นพื,นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+น) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนักของหุน้ สามัญที+ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ& กีย& วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที+สาํ คัญกับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น) รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื+ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที+ตกลงกันระหว่า ง
บริ ษทั ฯและกิจการที+เกี+ยวข้องกันเหล่านั,น ซึ+งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2560
2559
นโยบายการกําหนดราคา
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี,ยประกันภัยจ่ายต่อ
19,975,641
37,147,449 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าบําเหน็จรับ
5,459,693
15,030,854 ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
7,091,370
5,665,668 ตามที+เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
เบี,ยประกันภัยรับต่อ
8,846
11,933 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าบําเหน็จจ่าย
3,000
4,074 ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
338,683
77,471 ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบ
2,609,744
2,745,282 ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกันภัยที+ได้รับจากผูเ้ อา
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
รายได้อื+น
2,937,290
1,607,775 ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
บริษทั ไพบูลย์ วฒ
ั นา จํากัด
รายได้อื+น
13,680
13,680 ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และ
หนี,สินที+เกี+ยวข้องกับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน ดังนี,
31 มีนาคม 2560
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์อื+น
หนี,สินอื+น
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั วิจติ รภัณฑ์ ปาล์ มออย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559

14,407,347
7,265,654
64,754,668

9,793,193
7,632,605
82,466,736

3,518,150
1,550,910
2,609,744

3,518,150
2,432,167

202,500

202,500

134,000

147,000

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที+
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี,

ผลประโยชน์ระยะสั,น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2560
21,194,537
1,480,005
22,674,542

(หน่วย: บาท)
2559
17,499,031
1,378,642
18,877,673

18. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท และเพื+อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที+นาํ เสนอนี,สอดคล้อง
กับรายงานภายในของบริ ษ ทั ฯ ที+ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน (ซึ+ งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ+าเสมอเพื+อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั,งนี,ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน ซึ+ ง
วัด มู ล ค่ า โดยใช้เ กณฑ์เ ดี ย วกับ ที+ ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ร วม
ในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที+รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี,
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2560
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม+ ) ลดจากงวดก่อน
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิจาก
การประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุน
รายได้อื+น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

รวม

40,250,539

4,979,361

612,914,483

179,204,182

837,348,565

(27,687,595)
12,562,944

(1,088,764)
3,890,597

(65,366,538)
547,547,945

(87,277,675)
91,926,507

(181,420,572)
655,927,993

223,042

(1,173,584)

(46,768,397)

(10,437,259)

(58,156,198)

12,785,986
13,016,515
25,802,501

2,717,013
254,977
2,971,990

500,779,548
21,236,295
522,015,843

81,489,248
14,655,118
96,144,366

597,771,795
49,162,905
646,934,700

(919,631)
8,844,349
1,406,872

515,992
573,486
170,203

328,141,358
108,557,185
35,078,997

36,571,866
22,022,197
11,265,859

364,309,585
139,997,217
47,921,931

9,331,590

1,259,681

471,777,540

69,859,922

552,228,733

16,470,911

1,712,309

50,238,303

26,284,444

94,705,967
(90,090,275)
4,615,692
14,549,919
7,619,230
(10,288,790)
1,166,097
17,662,148
(1,578,724)
16,083,424
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2559
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม+ ) ลดจากงวดก่อน
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิจาก
การประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ขาดทุนจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

รวม

42,495,928

5,507,227

610,843,852

126,898,337

785,745,344

(30,365,988)
12,129,940

(1,034,616)
4,472,611

(85,114,937)
525,728,915

(40,929,106)
85,969,231

(157,444,647)
628,300,697

633,542

(1,578,079)

(7,285,381)

(13,777,420)

(22,007,338)

12,763,482
13,510,696
26,274,178

2,894,532
59,409
2,953,941

518,443,534
27,713,426
546,156,960

72,191,811
15,471,622
87,663,433

606,293,359
56,755,153
663,048,512

(3,626,735)
9,999,527
1,387,708

2,823,113
463,932
223,389

386,320,099
108,174,807
42,325,470

45,524,487
20,373,890
5,954,334

431,040,964
139,012,156
49,890,901

7,760,500

3,510,434

536,820,376

71,852,711

619,944,021

18,513,678

(556,493)

9,336,584

15,810,722

43,104,491
(74,014,064)
(30,909,573)
12,325,395
(2,263,071)
17,604,842
2,493,023
(749,384)
1,355,892
606,508

ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมี เบี,ยประกันภัยรั บจากบริ ษ ทั
นายหน้า รายใหญ่จ าํ นวนสามราย รวมเป็ นจํา นวนเงิ นประมาณ 405.0 ล้า นบาท และ 414.7 ล้า นบาท
ตามลําดับ
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สิ นทรัพย์และหนี, สินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มี
ดังต่อไปนี,
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง
สิ นทรัพย์
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2559
หนี$สิน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2559

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

196,249,581
213,157,101

2,616,585
2,636,008

636,682,412
659,399,356

368,043,807
413,729,990

3,617,811,505
3,564,764,693

4,821,403,890
4,853,687,148

328,298,069
345,131,532

9,538,322
8,693,610

2,262,416,349
2,240,548,494

801,117,441
816,994,503

292,468,506
337,742,253

3,693,838,687
3,749,110,392

19. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินทีจ& ัดสรรไว้เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที+จดั สรรไว้
เป็ นเงินสํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี,
31 มีนาคม 2560
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
ทรัพย์ สินที&จดั สรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
พันธบัตรรัฐบาล
บัตรเงินฝาก
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
รวม
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

15.1
15.1

16.1
16.1

15.1
15.1

16.1
16.1

100.3
130.0
50.0
280.3
295.4

100.4
130.0
53.6
284.0
300.1

150.3
80.0
50.0
280.3
295.4

150.4
80.0
53.5
283.9
300.0

18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. ภาระผูกพันและหนีส$ ิ นทีอ& าจจะเกิดขึน$
20.1 ภาระผูกพันเกีย& วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีภาระที+ตอ้ งจ่า ยค่าหุ ้นสําหรับการซื, อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ลาววิวฒั น์
ประกันภัย จํากัด เพิม+ เติมอีกจํานวน 11,200 ล้านลาวกีบ ตามที+ตกลงกันในสัญญาซื,อขายหุน้
20.2 ภาระผูกพันเกีย& วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญญาเช่ า ดํา เนิ น งานที+ เ กี+ ย วข้อ งกับ การเช่ า พื, น ที+ อ าคารสํา นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้ งจ่าย
ในอนาคตทั,งสิ, นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที+บอกเลิกไม่ได้ดงั นี,
31 มีนาคม 2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.8
1.8

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559
0.8
2.0

20.3 หนังสื อคํา$ ประกันธนาคาร
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ,าประกันซึ+ งออกโดยธนาคารในนาม
ของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 0.4 ล้านบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
20.4 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีคดีที+ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวนประมาณ 44.3 ล้านบาท (ทุนทรัพย์ที+
ฟ้ อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ+ งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ,นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้
บันทึกสํารองเผือ+ ผลเสี ยหายที+อาจเกิดขึ,นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 22.3 ล้านบาท และมีส่วน
ที+จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อจํานวนประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ+งฝ่ ายบริ หารเชื+อว่าสํารองเผื+อผลเสี ยหายที+
อาจเกิดขึ,นจํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (31 ธันวาคม 2559: 54.5 ล้านบาท 18.5 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท
ตามลําดับ)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. มูลค่ ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี, สินทางการเงินที+วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั,นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี,
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน

31 มีนาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

265.6
1.0

265.6
1.0

70.5
264.6
117.4
1,460.1

117.4
134.8

70.5
264.6
1,325.3

รวม
265.6
1.0
70.5
264.6
117.4
1,460.1
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

254.1
1.0

254.1
1.0

10.4
284.3
112.4
1,560.1

112.4
140.9

10.4
284.3
1,419.2

รวม
254.1
1.0
10.4
284.3
112.4
1,560.1
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื+ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี,
ก)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี, คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที+ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี,ไทย

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที+ไม่ได้ซ,ื อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที+ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื+อวันที+ 10 เมษายน 2560 ที+ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานสําหรับปี 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั,งสิ, น 15.2 ล้านบาท
โดยมีกาํ หนดจ่ายในวันที+ 9 พฤษภาคม 2560
23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี,ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื+อวันที+ 15 พฤษภาคม 2560
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