
 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 มิถุนายน 2559  



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 30 มิถุนายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ5นสุดวนัที3 30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดสาํหรับ
งวดหกเดือนสิ5นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั 
(มหาชน) ซึ3 งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี5ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที3 34 เรื3อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี3ยวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื3อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ3 งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื3น 
การสอบทานนี5 มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วาม
เชื3อมั3นวา่จะพบเรื3องที3มีนยัสาํคญัทั5งหมดซึ3งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั5น ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที3สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ3งที3เป็นเหตุใหเ้ชื3อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัขึ5นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที3 34 เรื3อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 



2 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ที3 2.1 และ 2.2 ในระหวา่งงวด 
บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีตามรูปแบบงบการเงินที3ออกใหมที่3กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ลงวนัที3 4 มีนาคม 2559 ที3มีผลบงัคบัใชต้ั5งแต่วนัที3 1 มกราคม 2559         
เป็นตน้ไป และบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหมที่3ออกโดย            
สภาวชิาชีพบญัชี ทั5งนี5  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื3อนไขต่อกรณีนี5แต่อยา่งใด 

 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2559 



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที" 30 มิถนุายน 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้
แต่สอบทานแลว้) และปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 193,396,621      326,834,483      143,697,595      
เบี0ยประกนัภยัคา้งรับ 4 405,145,477      426,054,185      339,406,695      
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 6,035,955          7,840,025          19,954,062        
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 5 451,504,133      418,191,706      405,314,068      
ลูกหนี0จากสัญญาประกนัภยัต่อ 6 10,440,302        65,857,349        38,076,641        
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 2,794,472,590   2,506,557,325   2,455,130,182   
   เงินใหกู้ย้มื 8 7,308,046          7,996,179          10,970,820        
ที7ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 9 277,692,909      277,547,361      241,402,337      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,252,862          8,772,340          9,181,275          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 69,464,529        73,276,287        47,695,847        
สินทรัพยอื์7น 11 490,341,584      471,017,076      619,018,248      
รวมสินทรัพย์ 4,714,055,008   4,589,944,316   4,329,847,770   รวมสินทรัพย์ 4,714,055,008   4,589,944,316   4,329,847,770   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี0



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที" 30 มิถนุายน 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้
แต่สอบทานแลว้) และปรับปรุงใหม่)

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ
หนี.สิน
หนี0 สินจากสัญญาประกนัภยั 12 2,561,956,262   2,481,710,488   2,305,212,168   
เจา้หนี0บริษทัประกนัภยัต่อ 13 386,688,927      358,657,203      353,761,808      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         -                         4,050,996          
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 81,047,498        77,089,053        74,893,944        
หนี0 สินอื7น 14 563,222,185      577,715,588      490,626,595      
รวมหนี.สิน 3,592,914,872   3,495,172,332   3,228,545,511   
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ 
             มูลคา่หุน้ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558:              มูลคา่หุน้ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558: 
             หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 303,000,000      303,000,000      151,500,000      
   ทุนที7ออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ 
             มูลคา่หุน้ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558: 
             หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 303,000,000      303,000,000      151,500,000      
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 163,800,007      163,800,007      163,800,007      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30,300,000        30,300,000        20,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 505,312,749      498,198,502      651,497,298      
องคป์ระกอบอื7นของส่วนของเจา้ของ - 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื7อขาย 7.2 118,727,380      99,473,475        114,504,954      
รวมส่วนของเจ้าของ 1,121,140,136   1,094,771,984   1,101,302,259   
รวมหนี.สินและส่วนของเจ้าของ 4,714,055,008   4,589,944,316   4,329,847,770   

-                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี0

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี"ยประกนัภยัรับ 793,095,342       736,329,012       
หกั: เบี"ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (204,355,899)      (150,561,941)      
เบี"ยประกนัภยัรับสุทธิ 588,739,443       585,767,071       
บวก (หกั): สาํรองเบี"ยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ด (เพิ1ม) จากงวดก่อน 25,237,763         (19,289,964)        
เบี"ยประกนัภยัที1ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 613,977,206       566,477,107       
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 57,100,710         43,547,681         
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 17,239,784         20,668,309         
กาํไรจากเงินลงทุน 13,152,444         6,398,776           
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (3,097,685)          1,130,693           
รายไดอื้1น 2,462,698           1,106,197           

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: บาท)

รายไดอื้1น 2,462,698           1,106,197           

รวมรายได้ 700,835,157       639,328,763       

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 447,186,985       474,227,937       
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (68,451,070)        (106,960,420)      
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 141,487,586       134,718,353       
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 62,654,551         48,386,791         
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 15 93,771,349         81,734,502         

รวมค่าใช้จ่าย 676,649,401       632,107,163       

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 24,185,756         7,221,600           
บวก (หกั): ภาษีเงินได้ 10 (2,528,027)          464,633              

กาํไรสําหรับงวด 21,657,729         7,686,233           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี"



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น:

รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไรจากการเปลี1ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขาย (9,689,564)          2,840,992           
   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,937,913           (568,198)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ (7,751,651)          2,272,794           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,906,078         9,959,027           

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน 0.071 0.025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี"

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี"



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี"ยประกนัภยัรับ 1,578,840,686    1,478,924,385    
หกั: เบี"ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (361,800,546)      (303,823,422)      
เบี"ยประกนัภยัรับสุทธิ 1,217,040,140    1,175,100,963    
บวก (หกั): สาํรองเบี"ยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ด (เพิ1ม) จากงวดก่อน 3,230,425           (47,289,608)        
เบี"ยประกนัภยัที1ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,220,270,565    1,127,811,355    
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 113,855,863       96,189,100         
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 29,565,179         45,163,415         
กาํไรจากเงินลงทุน 10,889,373         16,061,460         
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 14,507,157         19,859,580         
รายไดอื้1น 4,955,721           4,504,133           

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: บาท)

รายไดอื้1น 4,955,721           4,504,133           

รวมรายได้ 1,394,043,858    1,309,589,043    

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 966,695,719       954,324,663       
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (156,918,840)      (210,856,775)      
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 280,499,742       264,489,976       
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 112,545,452       92,982,619         
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 15 167,785,413       153,173,265       

รวมค่าใช้จ่าย 1,370,607,486    1,254,113,748    

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 23,436,372         55,475,295         
หกั: ภาษีเงินได้ 10 (1,172,135)          (7,312,239)          

กาํไรสําหรับงวด 22,264,237         48,163,056         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี"



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น:

รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไรจากการเปลี1ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขาย 24,067,381         14,011,525         
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (4,813,476)          (2,802,305)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 19,253,905         11,209,220         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 41,518,142         59,372,276         

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน 0.073 0.159

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี"

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี"



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

เบี"ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 1,618,516,056    1,451,354,202    
เงินจ่ายเกี1ยวกบัการประกนัภยัต่อ (40,121,281)        (105,709,330)      
ดอกเบี"ยรับ 10,941,061         31,549,164         
เงินปันผลรับ 20,442,791         22,734,585         
รายไดจ้ากการลงทุนอื1น 1,612,130           2,005,500           
รายไดอื้1น 3,451,391           2,266,903           
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (821,670,605)      (742,625,618)      
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (14,884,005)        (14,438,250)        
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (291,618,872)      (262,145,392)      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น (73,416,205)        (48,559,835)        
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (264,095,895)      (227,671,333)      

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (264,095,895)      (227,671,333)      
ภาษีเงินได ้ (3,702,798)          (8,255,221)          
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (354,184,893)      (482,889,060)      
เงินใหกู้ย้ืม 1,318,140           2,140,971           
เงินฝากสถาบนัการเงิน 100,503,016       535,704,017       

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (106,909,969)      155,461,303       

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,377,903)        (17,321,699)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (11,377,903)        (17,321,699)        

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย (15,149,990)        (16,833,467)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (15,149,990)        (16,833,467)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ'มขึ%น (ลดลง) สุทธิ (133,437,862)      121,306,137       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 326,834,483       143,697,595       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ%นงวด 193,396,621       265,003,732       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี"



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของเจา้ของ - 
ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ที ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - จากการวดัมูลคา่
และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื อขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2558 151,500,000           163,800,007           20,000,000             651,497,298           114,504,954           1,101,302,259        
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              48,163,056             -                              48,163,056             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              11,209,220             11,209,220             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              48,163,056             11,209,220             59,372,276             
เพิ มทุนหุน้สามญัเพื อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 17) 151,500,000           -                              -                              -                              -                              151,500,000           

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ-นสุดวนัที 30 มถิุนายน 2559

กาํไรสะสม

เพิ มทุนหุน้สามญัเพื อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 17) 151,500,000           -                              -                              -                              -                              151,500,000           
โอนกาํไรสะสมที ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง
   ตามกฎหมาย -                              -                              10,300,000             (10,300,000)           -                              -                              
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงงวด (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              (168,333,467)         -                              (168,333,467)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มถิุนายน 2558 303,000,000           163,800,007           30,300,000             521,026,887           125,714,174           1,143,841,068        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2559 303,000,000           163,800,007           30,300,000             498,198,502           99,473,475             1,094,771,984        
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              22,264,237             -                              22,264,237             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              19,253,905             19,253,905             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              22,264,237             19,253,905             41,518,142             
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              (15,149,990)           -                              (15,149,990)           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มถิุนายน 2559 303,000,000           163,800,007           30,300,000             505,312,749           118,727,380           1,121,140,136        

-                              -                          -                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี<



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 

1. ข้อมูลทั'วไป 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั,งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที+อยู่ตามที+จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที+           
เลขที+ 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี, จัดทาํขึ,นตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื+ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของเจา้ของและ 
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที+กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เรื+อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เงื+อนไขและระยะเวลาในการจดัทาํและยื+นงบการเงินและรายงานเกี+ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัที+  4 มีนาคม 2559 ซึ+ งเริ+ มมีผลบงัคบัใช้ตั, งแต่วนัที+  1 มกราคม 2559              
เป็นตน้ไป โดยรูปแบบงบการเงินดงักล่าวมีการเปลี+ยนแปลงจากรูปแบบงบการเงินเดิมทาํให้ตอ้งมีการจดั
ประเภทรายการบญัชีของงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดงวดก่อนที+
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพื+อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั และได้
นาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที+ 1 มกราคม 2558 เพื+อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

งบการเงินระหวา่งกาลนี,จดัทาํขึ,นเพื+อให้ขอ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั, งล่าสุด ดงันั,น  
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื+อไม่ให้
ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ, าซอ้นกบัขอ้มูลที+ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี,ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี,  



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีที+ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ+ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงั
วนัที+  1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ,นเพื+อให้มีเนื,อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี, ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ ทั,งนี,  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+มีการเปลี+ยนแปลงหลกัการสําคญั ซึ+ งเกี+ยวขอ้ง
โดยตรงกบับริษทัฯมีดงันี,  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 4 (ปรับปรุง 2558) เรื'อง สัญญาประกนัภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 4 มีวตัถุประสงคเ์พื+อกาํหนดการรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา
ประกนัภยัที+ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อที+กิจการถือไวแ้ละ
เพื+อจาํกดัการแก้ไขวิธีการบญัชีสําหรับสัญญาประกนัภยัจนกว่าโครงการระยะที+สองของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเกี+ยวกับสัญญาประกนัภยัจะแล้วเสร็จ ทั, งนี,  มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี, มี
ขอ้กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลโดยระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินที+เกี+ยวเนื+องกบัสัญญาประกนัภยัในงบ
การเงินของผูรั้บประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสํารองค่าสินไหมทดแทนที+ยงัมิไดเ้กิดขึ,น ณ วนั
สิ,นรอบระยะเวลารายงาน และกาํหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี, สินจากการประกนัภยัที+รับรู้
แลว้และการทดสอบการดอ้ยคา่ของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ และรวมถึงกาํหนดให้ผูรั้บประกนัภยั
บนัทึกหนี, สินจากสัญญาประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกวา่ภาระหนี, สินจากสัญญา
ประกนัภยันั,นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ,นผลบงัคบั และให้แสดงหนี, สินจากสัญญาประกนัภยัโดยไม่มี
การหกักลบกบัสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อที+เกี+ยวขอ้ง ทั,งนี,  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว
มีการยกเวน้เป็นการชั+วคราวให้ผูรั้บประกนัภยัไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดบางประการของมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินฉบบัอื+น ซึ+ งรวมถึงขอ้กาํหนดที+ใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบาย
บญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยั  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี,นอกจากจะกาํหนดวธีิปฏิบติัสาํหรับสัญญาประกนัภยัแลว้ ยงัรวมถึง
การพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกนัภยั ซึ+ งสัญญาประกนัภยัใหห้มายถึงสัญญาซึ+งผูรั้บประกนัภยัรับความ
เสี+ยงด้านการรับประกนัภยัที+มีนัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ+ ง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนที+ระบุไวเ้กิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเสี+ยงดา้นการรับประกนัภยัที+มีนยัสําคญัหรือไม่นั,นจะ
พิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ที+จะตอ้งจ่ายกรณีที+มีสถานการณ์ที+รับประกนัภยัเกิดขึ,นกบัภาระผูกพนัที+
จะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไมมี่สถานการณ์ที+รับประกนัภยัเกิดขึ,น  
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 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัเป็นครั, งแรกไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ เนื+องจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้พิจารณาและทบทวนการจดั
ประเภทของสัญญาประกนัภยั (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อที+บริษทัฯถือไวแ้ละ
สรุปได้ว่าสัญญาทั, งหมดเป็นสัญญาที+ เข้าเกณฑ์คํานิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี,  
นอกจากนี,  สําหรับการบนัทึกรายการสํารองค่าสินไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหนี, สินจาก
สัญญาประกนัภยั การทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อและการบนัทึกหนี, สินจาก
สัญญาประกนัภยัก็ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเนื+องจากบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัอยูแ่ต่เดิมแลว้ อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี, ได้มีการกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ+มเติมในส่วนของสัญญา
ประกนัภยัที+เกี+ยวกบัสินทรัพย ์หนี, สิน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายที+รับรู้ในงบการเงิน และลกัษณะและขอบเขตของ
ความเสี+ยงที+เกิดจากสัญญาประกนัภยัในงบการเงินสําหรับปี ซึ+ งบริษทัฯจะนาํเสนอเพิ+มเติมในงบการเงิน
ประจาํปี 

2.3 นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,จดัทาํขึ,นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้นงบการเงิน
สําหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2558 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 4 (ปรับปรุง 
2558) เรื+อง สัญญาประกนัภยั มาถือปฏิบติัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.2 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินสด 1,131,055 2,414,209 
เงินฝากธนาคารประเภทไมก่าํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 189,352,284 136,604,369 
เงินฝากและบตัรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อสิ,น

กาํหนดระยะเวลา 2,913,282 187,815,905 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 193,396,621 326,834,483 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี, ยร้อยละ 0.13 ถึง 0.75 ต่อปี                
(31 ธนัวาคม 2558: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.00 ต่อปี) 
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4. เบี%ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของเบี, ยประกันภยัค้างรับจากการรับ
ประกนัภยัโดยตรงจาํแนกอายุตามเงินตน้ที+คา้งชาํระนบัตั,งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
เกบ็เบี,ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ยงัไมถึ่งกาํหนดรับชาํระ 291,634,645 359,635,226 
คา้งรับไมเ่กิน 30 วนั 59,408,037 36,430,893 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 31,465,788 13,515,151 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 8,013,291 5,651,687 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 16,617,719 15,115,263 

รวมเบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 407,139,480 430,348,220 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสัยจะสูญ (1,994,003) (4,294,035) 
เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 405,145,477 426,054,185 

สาํหรับเบี,ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี, ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยการเก็บเบี,ยประกนัภยั โดยหนี, ที+เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

5. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สาํรองประกนัภยัส่วนที+เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
สาํรองสินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 123,278,799 98,130,572 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไมถื่อเป็นรายได ้ 328,225,334 320,061,134 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 451,504,133 418,191,706 
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6. ลกูหนี%จากสัญญาประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 10,440,302 65,857,349 

ลูกหนี,จากสัญญาประกนัภยัต่อ 10,440,302 65,857,349 

ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 จาํแนก
อายตุามเงินตน้ที+คา้งชาํระแสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ยงัไมถึ่งกาํหนดรับชาํระ 3,097,659 51,683,565 
คา้งรับไมเ่กิน 1 ปี 7,342,643 14,077,882 

คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี - 95,902 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 10,440,302 65,857,349 

7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 
ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพื'อค้า     
หุน้ทุน 242,390,059 228,772,085 285,052,833  256,709,565 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 994,403 - 1,212,540 
รวม 242,390,059 229,766,488 285,052,833 257,922,105 
หกั: ขาดทุนที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (12,623,571) - (27,130,728) - 

เงนิลงทุนเพื'อค้า - สุทธิ 229,766,488 229,766,488 257,922,105 257,922,105 
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 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 
ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเผื'อขาย     
ตราสารหนี, รัฐวิสาหกิจ 10,000,000 10,369,480 10,000,000 10,340,441 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 175,093,940 181,697,469 150,093,940 155,960,001 
หุน้ทุน 49,606,667 147,695,345 51,242,927 150,995,574 
หน่วยลงทุน 1,774,835,804 1,818,183,342 1,511,731,205 1,530,113,899 
รวม 2,009,536,411 2,157,945,636 1,723,068,072 1,847,409,915 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 148,409,225 - 124,341,843 - 
หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (176,283) (176,283) (176,283) (176,283) 

เงินลงทุนเผื'อขาย - สุทธิ 2,157,769,353 2,157,769,353 1,847,233,632 1,847,233,632 

เงินลงทุนที'จะถอืจนครบกาํหนด    
ตราสารหนี, รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 167,472,317  61,587,132  

ตราสารหนี,ภาคเอกชน 841,000  841,000  
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 235,743,782  336,093,806  

รวม 404,057,099  398,521,938  
หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (841,000)  (841,000)  
เงินลงทุนที'จะถอืจนครบกาํหนด 
- สุทธิ 403,216,099  397,680,938  

เงินลงทุนทั'วไป     
หุน้ทุน 3,720,650  3,720,650  
เงินลงทุนทั'วไป - สุทธิ 3,720,650  3,720,650  

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,794,472,590  2,506,557,325  
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7.2 องค์ประกอบอื'นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย 

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดหกเดือน        

สิ,นสุดวนัที+                       
30 มิถุนายน 2559 

สาํหรับปี                   
สิ,นสุดวนัที+                        

31 ธนัวาคม 2558 

ยอดคงเหลือตน้งวด 124,341,843 143,131,192 
กาํไร (ขาดทุน) จากการตีมลูค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด 34,487,945 (12,390,190) 

กาํไรจากการขายระหวา่งงวดที+รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (10,420,564) (6,399,159) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 148,409,224 124,341,843 

หกั: ภาษีเงินได ้ (29,681,844) (24,868,368) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 118,727,380 99,473,475 

7.3 เงินลงทุนที'ติดภาระผกูพนั 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ได้นาํเงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน จาํนวน       
14.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 14.6 ล้านบาท) ไปวางคํ, าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วางเป็น
หลกัทรัพยใ์นการยื+นประกนักรณีที+ผูเ้อาประกนัที+เป็นผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา และเป็นหลกัประกนั
การออกหนงัสือคํ,าประกนัที+ธนาคารฯออกใหใ้นนามบริษทัฯ 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดน้าํพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจจาํนวน 1.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2558: 1.3 ลา้นบาท) ไปวางคํ,าประกนัซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 นอกจากนั,น บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19  
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8. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินให้กูย้ืมและดอกเบี,ยคา้งรับทั,งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืม
แก่พนกังานตามโครงการสวสัดิการ สามารถแยกเงินตน้และดอกเบี,ยคา้งรับตามอายหุนี,  ไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 5,728,141 - 2,268,038 - 7,996,179 - 7,996,179 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        
   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,137,894 - - 3,201,091 1,137,894 4,338,985 

รวม 8,929,232 1,137,894 2,268,038 - 11,197,270 1,137,894 12,335,164 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยั 
 จะสูญ (3,201,091) (1,137,894) - - (3,201,091) (1,137,894) (4,338,985) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 5,728,141 - 2,268,038 - 7,996,179 - 7,996,179 

 

 30 มิถุนายน 2559 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 5,223,140 - 2,084,906 - 7,308,046 - 7,308,046 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 2,571,084 1,015,446 - - 2,571,084 1,015,446 3,586,530 

รวม 7,794,224 1,015,446 2,084,906 - 9,879,130 1,015,446 10,894,576 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยั 
 จะสูญ (2,571,084) (1,015,446) - - (2,571,084) (1,015,446) (3,586,530) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 5,223,140 - 2,084,906 - 7,308,046 - 7,308,046 
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9. ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้
ดงันี,  

(หน่วย: บาท) 

 ที+ดิน อาคาร เครื+องตกแต่ง 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 ณ วนัที' 1 มกราคม 2559 185,377,780 49,269,226 8,130,411 12,729,498 22,040,446 277,547,361 
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,390,000 2,610,000 1,097,118 2,036,730 2,316,000 11,449,848 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลคา่
สุทธิตามบญัชี - - (60,641) (11,302) (2) (71,945) 

คา่เสื+อมราคาสาํหรับงวด - (1,744,313) (1,455,156) (3,486,947) (4,545,939) (11,232,355) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 188,767,780 50,134,913 7,711,732 11,267,979 19,810,505 277,692,909 

10. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

10.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื+อหนี,สงสยัจะสูญ 8,273,351 10,701,640 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 52,890,513 56,891,732 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที+อาจเกิดขึ,นแต่ยงัไม่ไดร้ายงานให ้                        

บริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหมทดแทน 19,248,295 9,707,327 
ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ 2,524,714 5,426,146 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 16,209,500 15,417,810 

รวม 99,146,373 98,144,655 

หนี%สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   

ผลกาํไรจากการเปลี+ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย 29,681,844 24,868,368 

รวม 29,681,844 24,868,368 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 69,464,529 73,276,287 
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10.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดว ันที+  30 มิถุนายน 2559 และ 2558 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุด 
วนัที+ 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที+คาํนวณตามเกณฑ ์ (1,214,189) 2,919,648 2,173,853 17,915,351 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 32,020 - 32,020 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชั+วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตา่งชั+วคราว 3,742,216 (3,416,301) (1,001,718) (10,635,132) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ใน                                          

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,528,027 (464,633) 1,172,135 7,312,239 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที+ใช้
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งันี,   

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุด 

 วนัที+ 30 มิถุนายน วนัที+ 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,185,756 7,221,600 23,436,372 55,475,295 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 4,837,151 1,444,320 4,687,274 11,095,059 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 32,020 - 32,020 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย                       
ที+ไม่ถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายทางภาษี (2,309,124) (1,940,973) (3,515,139) (3,814,840) 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้+แสดงอยูใ่น                                    
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,528,027 (464,633) 1,172,135 7,312,239 
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11. สินทรัพย์อื'น 

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - สุทธิ 212,860,662 205,149,839 
ลูกหนี,จากการขายหลกัทรัพย ์ 17,282,434 248,651 
เบี,ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 136,883,586 121,269,686 
คา่นายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 52,482,616 49,038,326 
รายการเทียบเทา่เงินสดที+มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 7,911,129 8,064,121 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 21,988,233 46,980,202 
อื+น ๆ 40,932,924 40,266,251 
รวมสินทรัพยอื์+น 490,341,584 471,017,076 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที+มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน
จาํนวน 7.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 8.1 ลา้นบาท) ไปวางคํ,าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื+นประกนักรณีที+ผูเ้อาประกนัที+เป็นผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 

12. หนี%สินจากสัญญาประกนัภัย  

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2559 

 

หนี, สินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หนี, สิน                
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 948,519,167 105,228,603 843,290,564 
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 34,402,844 18,050,196 16,352,648 

สาํรองเบี,ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,579,034,251 328,225,334 1,250,808,917 

รวม 2,561,956,262 451,504,133 2,110,452,129 
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(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 

หนี, สินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หนี, สิน                
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 882,508,472 83,516,113 798,992,359 
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 25,101,539 14,614,459 10,487,080 
สาํรองเบี,ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,574,100,477 320,061,134 1,254,039,343 

รวม 2,481,710,488 418,191,706 2,063,518,782 

12.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน
สิ,นสุดวนัที+                               

30 มิถุนายน 2559 
สาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 
31 ธนัวาคม 2558 

ยอดคงเหลือตน้งวด 907,610,011 842,491,575 
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหม   
    ทดแทนที+เกิดขึ,นระหวา่งงวด 925,644,281 1,822,288,488 
การเปลี+ยนแปลงประมาณการคา่สินไหมทดแทน 
 และขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 23,359,763 34,840,130 
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหม   
    ทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (873,692,044) (1,792,010,182) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 982,922,011 907,610,011 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ มีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที+เกิดจากสัญญา
รับประกนัภยัต่อจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 0.8 ลา้นบาท) 
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12.2  สํารองเบี%ยประกนัภัยที'ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน
สิ,นสุดวนัที+                               

30 มิถุนายน 2559 
สาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 
31 ธนัวาคม 2558 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,574,100,477 1,462,720,593 
เบี,ยประกนัภยัรับสาํหรับงวด 1,578,840,686 3,125,705,031 
เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดใ้นงวดนี,  (1,573,906,912) (3,014,325,147) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,579,034,251 1,574,100,477 

13. เจ้าหนี%บริษัทประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 273,178,666 290,400,647 
เงินคา้งจ่ายเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่ออื+น 113,510,261 68,256,556 

รวมเจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 386,688,927 358,657,203 

14. หนี%สินอื'น 
(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เบี,ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 275,100,246 258,371,694 
คา่บาํเหน็จคา้งจ่าย 83,897,434 91,627,452 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 24,929,616 35,911,998 
เจา้หนี,จากการซื,อหลกัทรัพย ์ 12,539,641 - 
คา่นายหนา้รับล่วงหนา้ 61,398,251 52,645,980 
เจา้หนี, อื+น 65,713,476 61,201,298 

อื+น ๆ 39,643,521 77,957,166 

รวมหนี, สินอื+น 563,222,185 577,715,588 
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15. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน                            

สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือน                            

สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

คา่ใชจ่้ายพนกังานที+ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับ     
ประกนัภยัและการจดัการคา่สินไหมทดแทน 18,800,139 19,510,511 37,485,989 39,441,373 

คา่ใชจ่้ายเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+     
   ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับประกนัภยั 18,800,834 19,861,048 37,199,036 38,907,821 
คา่ภาษีอากร 609,008 1,007,065 1,463,100 2,230,260 
หนี, สูญและหนี,สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 138,343 (572,250) (5,670,242) (545,678) 
คา่บริการงานสนบัสนุน 34,188,463 24,569,652 61,548,694 41,696,388 
คา่โฆษณาและคา่ส่งเสริมการขาย 14,070,672 9,040,629 20,970,378 20,128,829 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื+น 7,163,890 8,317,847 14,788,458 11,314,272 

รวมคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 93,771,349 81,734,502 167,785,413 153,173,265 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั,นพื,นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ยจาํนวน             
ถัวเฉลี+ยถ่วงนํ, าหนักของหุ้นสามญัที+ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วน           
ที+เปลี+ยนไปของจาํนวนหุน้สามญัที+เกิดจากการออกหุน้ปันผล  

17. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที+ประกาศจ่ายในระหวา่งงวด ประกอบดว้ย 

    
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2558 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  15.15 0.05 
(จ่ายปันผลเป็นเงินสด) เมื+อวนัที+ 8 เมษายน 2559   

เงินปันผลประจาํปี 2557                     
(จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุน้ละ 0.11 บาท 
และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 
1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 

ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   
เมื+อวนัที+ 8 เมษายน 2558 

 168.33 1.11 
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18. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที+สาํคญักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (สัมพนัธ์โดยการมีกรรมการร่วมกนั
และการถือหุ้น) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหว่าง
บริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั,น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  
 สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน)  
เบี,ยประกนัภยัจ่ายต่อ 36,755,396 31,387,340 73,902,845 62,090,843 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 16,613,673 13,770,507 31,644,527 24,769,308 ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 3,023,263 6,812,270 8,681,234 10,873,457 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
เบี,ยประกนัภยัรับต่อ 10,334 31,660 22,267 31,660 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 790 51,000 4,864 51,000 ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - - 69,773 6,660 ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั 
เงินสมทบจ่าย 2,723,146 2,758,856 5,468,428 5,551,044 ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกนัภยัที+ไดรั้บ

จากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้+น 1,550,910 - 3,158,685 1,806,185 ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติ                          
ทางการคา้ 

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากดั 
เงินปันผลรับ 20,250 20,250 20,250 20,250 ตามที+ประกาศจ่าย 
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 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละ
หนี, สินที+เกี+ยวขอ้งกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ดงันี,  

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)   
ลกูหนี,จากสญัญาประกนัภยัต่อ 54,028 1,325,350 
เงินลงทุนในตราสารทุน 13,179,131 10,054,490 
เจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 63,558,904 51,463,751 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทุน 5,756,000 - 
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 
หนี, สินอื+น 2,723,146 2,824,822 
บริษทั ท.ีไอ.ไอ. จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 
บริษทั วจิติรภัณฑ์ปาล์มออย จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทุน 141,000 167,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั,น 13.9 20.6 31.4 37.0 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.4 1.4 2.8 2.9 

รวม 15.3 22.0 34.2 39.9 
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19. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที'จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นที+จดัสรร
ไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 15.1 16.5 15.1 16.2 

รวม 15.1 16.5 15.1 16.2 

ทรัพย์สินที'จัดสรรไว้เป็นเงินสํารอง     
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน - - 100.0 100.0 

บตัรเงินฝาก 210.0 210.0 130.0 130.0 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 50.0 54.9 30.0 32.2 

รวม 260.0 264.9 260.0 262.2 

รวม 275.1 281.4 275.1 278.4 

20. ภาระผกูพนัและหนี%สินที'อาจจะเกดิขึ%น 

20.1 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที+เกี+ยวข้องกับการเช่าพื,นที+อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั,งสิ,นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที+บอกเลิกไมไ่ดด้งันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 0.3 0.3 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ปี 0.3 0.4 
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20.2  หนังสือคํ%าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือคํ,าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

20.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ มีคดีที+ถูกฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายจาํนวนประมาณ 78.8 ลา้นบาท (ทุนทรัพย์
ที+ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ+ งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิ,นสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้
บนัทึกสํารองเผื+อผลเสียหายที+อาจเกิดขึ,นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ  24.4  ลา้นบาท และมี
ส่วนที+จะได้รับคืนจากการประกนัภยัต่อจาํนวนประมาณ 2.8 ลา้นบาท ซึ+ งฝ่ายบริหารเชื+อว่าสํารองเผื+อผล
เสียหายที+อาจเกิดขึ,นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแลว้ (31 ธนัวาคม 2558: 76.2 ลา้นบาท 21.9 ลา้นบาท และ 2.8 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

21. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และเพื+อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน
บริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ และประกนัภยัเบด็เตล็ด ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปลี+ยนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที+รายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 
2559 และ 2558 มีดงันี,  

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2559 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 40,154,102 3,886,183 593,167,114 155,887,943 793,095,342 
หกั: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (30,608,409) (1,867,923) (83,290,701) (88,588,866) (204,355,899) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 9,545,693 2,018,260 509,876,413 67,299,077 588,739,443 
บวก: สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงั                         
ไม่ถือเป็นรายไดล้ดจากงวดก่อน 669,705 1,074,770 16,805,557 6,687,731 25,237,763 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 10,215,398 3,093,030 526,681,970 73,986,808 613,977,206 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 12,847,938 195,864 26,650,555 17,406,353 57,100,710 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 23,063,336 3,288,894 553,332,525 91,393,161 671,077,916 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,776,725 1,728,486 338,538,886 29,691,818 378,735,915 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,756,706 361,820 104,877,777 27,491,283 141,487,586 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 1,267,800 151,649 53,620,624 7,614,478 62,654,551 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย                          

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 18,801,231 2,241,955 497,037,287 64,797,579 582,878,052 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงาน 4,262,105 1,046,939 56,295,238 26,595,582 88,199,864 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (93,771,349) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย     (5,571,485) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     17,239,784 
กาํไรจากเงินลงทุน     13,152,444 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     (3,097,685) 
รายไดอ้ื+น     2,462,698 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     24,185,756 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (2,528,027) 

กาํไรสําหรับงวด     21,657,729 
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(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 40,066,259 3,714,205 561,394,604 131,153,944 736,329,012 
หกั: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (29,295,078) (1,806,145) (65,927,231) (53,533,487) (150,561,941) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 10,771,181 1,908,060 495,467,373 77,620,457 585,767,071 
บวก (หกั): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงั                         
ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจากงวดก่อน 1,837,234 178,602 (10,412,975) (10,892,825) (19,289,964) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 12,608,415 2,086,662 485,054,398 66,727,632 566,477,107 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 12,891,804 47,140 22,263,851 8,344,886 43,547,681 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 25,500,219 2,133,802 507,318,249 75,072,518 610,024,788 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      

   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน (4,932,851) 1,968,248 327,979,731 42,252,389 367,267,517 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,632,026 237,280 99,647,275 26,201,772 134,718,353 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 1,674,499 146,019 39,192,804 7,373,469 48,386,791 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย                          

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 5,373,674 2,351,547 466,819,810 75,827,630 550,372,661 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 20,126,545 (217,745) 40,498,439 (755,112) 59,652,127 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (81,734,502) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย     (22,082,375) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     20,668,309 
กาํไรจากเงินลงทุน     6,398,776 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     1,130,693 

รายไดอ้ื+น     1,106,197 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     7,221,600 
รายไดภ้าษีเงินได ้     464,633 

กาํไรสําหรับงวด     7,686,233 
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(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2559 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 82,650,030 9,393,410 1,204,010,966 282,786,280 1,578,840,686 
หกั: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (60,974,397) (2,902,539) (168,405,638) (129,517,972) (361,800,546) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 21,675,633 6,490,871 1,035,605,328 153,268,308 1,217,040,140 
บวก (หกั) : สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่
ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจากงวดก่อน 1,303,247 (503,309) 9,520,176 (7,089,689) 3,230,425 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 22,978,880 5,987,562 1,045,125,504 146,178,619 1,220,270,565 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 26,358,634 255,273 54,363,981 32,877,975 113,855,863 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 49,337,514 6,242,835 1,099,489,485 179,056,594 1,334,126,428 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 5,149,990 4,551,599 724,858,985 75,216,305 809,776,879 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 18,756,233 825,752 213,052,584 47,865,173 280,499,742 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 2,655,508 375,038 95,946,094 13,568,812 112,545,452 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย                       

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 26,561,731 5,752,389 1,033,857,663 136,650,290 1,202,822,073 

กาํไรจากการรับประกนัภัย                                         

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 22,775,783 490,446 65,631,822 42,406,304 131,304,355 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (167,785,413) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย     (36,481,058) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     29,565,179 
กาํไรจากเงินลงทุน     10,889,373 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     14,507,157 

รายไดอ้ื+น     4,955,721 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     23,436,372 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,172,135) 

กาํไรสําหรับงวด     22,264,237 
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(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 85,245,567 8,870,623 1,134,115,812 250,692,383 1,478,924,385 
หกั: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (60,259,475) (2,969,428) (132,893,350) (107,701,169) (303,823,422) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 24,986,092 5,901,195 1,001,222,462 142,991,214 1,175,100,963 
บวก (หกั) : สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่
ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจากงวดก่อน 1,700,506 (1,613,002) (34,120,135) (13,256,977) (47,289,608) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 26,686,598 4,288,193 967,102,327 129,734,237 1,127,811,355 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 28,339,030 113,204 46,598,029 21,138,837 96,189,100 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 55,025,628 4,401,397 1,013,700,356 150,873,074 1,224,000,455 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 21,990,923 1,862,341 641,900,060 77,714,564 743,467,888 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 18,687,354 695,524 200,860,804 44,246,294 264,489,976 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 3,153,454 330,631 75,904,390 13,594,144 92,982,619 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย                       

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 43,831,731 2,888,496 918,665,254 135,555,002 1,100,940,483 

กาํไรจากการรับประกนัภัย                                         

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 11,193,897 1,512,901 95,035,102 15,318,072 123,059,972 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (153,173,265) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย     (30,113,293) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     45,163,415 
กาํไรจากเงินลงทุน     16,061,460 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     19,859,580 

รายไดอ้ื+น     4,504,133 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     55,475,295 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7,312,239) 

กาํไรสําหรับงวด     48,163,056 
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สินทรัพยแ์ละหนี, สินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มี
ดงัต่อไปนี,   

(หน่วย: บาท) 
 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์       
ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 211,368,912 3,078,780 674,877,991 371,193,213 3,453,536,112 4,714,055,008 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2558 204,494,182 2,929,074 680,319,849 333,714,873 3,368,486,338 4,589,944,316 

หนี%สิน  
ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 361,146,943 9,610,946 2,297,123,693 609,875,485 315,157,805 3,592,914,872 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2558 373,014,504 7,084,102 2,199,088,653 623,617,300 292,367,773 3,495,172,332 

22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื'องมือทางการเงิน 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯมีสินทรัพยที์+วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยก
แสดงตามลาํดบัชั,นของมูลคา่ยติุธรรม ดงันี,   

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้     
หุน้ทุน 228,772,085 - 228,772,085 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 994,403 - 994,403 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย    
ตราสารหนี,  (รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน) - 192,066,949 192,066,949 
หุน้ทุน 147,519,062 - 147,519,062 
หน่วยลงทุน 143,484,470 1,674,698,872 1,818,183,342 

 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้     
หุน้ทุน 256,709,565 - 256,709,565 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,212,540 - 1,212,540 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย    
ตราสารหนี,  (รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน) -    166,300,442 166,300,442 
หุน้ทุน 150,819,291 - 150,819,291 
หน่วยลงทุน 121,061,424 1,409,052,475 1,530,113,899 
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บริษทัฯมีการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของเครื+องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี,  

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี,คาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที+ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี,ไทย 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที+ไม่ไดซื้,อขาย
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์คาํนวณโดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนที+ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

23. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัฯนาํเสนองบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนัตามรูปแบบงบการเงินที+ออกใหม่ที+กาํหนดในประกาศ คปภ. 
ทาํให้ตอ้งจดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงินงวดก่อนที+แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพื+อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซึ+ งการจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือส่วนของเจา้ของตามที+เคยรายงานไว ้การจดัประเภทใหมส่รุปไดด้งันี,  

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 ตามที+จดัประเภทใหม่ ตามที+เคยรายงานไว ้
งบแสดงฐานะการเงนิ   
สินทรัพย์:   
เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 426,054,185 426,393,578 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 418,191,706 483,709,662 
ลกูหนี,จากสญัญาประกนัภยัต่อ 65,857,349 - 
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(หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด                                      
วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 

 ตามที+จดัประเภทใหม่ ตามที+เคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กาํไรหรือขาดทุน:   
รายได้   
เบี,ยประกนัภยัรับ 736,329,012 - 
เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (150,561,941) - 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ+มจากงวดก่อน (19,289,964) - 
เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ - 566,477,107 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 474,227,937 367,267,517 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (106,960,420) - 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 48,386,791 41,594,142 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - 2,758,856 
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั - 1,968,635 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั - 1,839,945 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั - 225,213 
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 (หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุด                                      
วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 

 ตามที+จดัประเภทใหม่ ตามที+เคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กาํไรหรือขาดทุน:   
รายได้   
เบี,ยประกนัภยัรับ 1,478,924,385 - 
เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (303,823,422) - 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ+มจากงวดก่อน (47,289,608) - 
เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ - 1,127,811,355 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 954,324,663 743,467,888 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (210,856,775) - 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 92,982,619 79,085,434 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - 5,551,044 
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั - 4,196,497 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั - 3,696,497 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั - 453,147 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 11 สิงหาคม 2559 


