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บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที" 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 251,144,345              228,894,842              
เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 4 344,345,944              373,438,176              
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 8,884,565                  6,811,253                  
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 5 457,143,916              514,900,410              
ลูกหนี,จากสัญญาประกนัภยัต่อ 6 24,518,897                19,112,519                
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 2,748,564,920           2,701,321,914           
   เงินใหกู้ย้มื 8 6,301,243                  7,380,528                  
ที6ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 9 284,889,613              288,055,820              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,389,617                  7,381,302                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 86,047,327                80,927,799                
สินทรัพยอื์6น 11 602,173,503              625,462,585              
รวมสินทรัพย์ 4,821,403,890           4,853,687,148           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี,



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที" 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ
หนี.สิน
หนี, สินจากสัญญาประกนัภยั 12 2,559,577,737           2,576,140,340           
เจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 13 477,842,693              480,104,794              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,416,067                  178,364                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 77,065,450                75,194,822                
หนี, สินอื6น 14 572,936,740              617,492,072              
รวมหนี.สิน 3,693,838,687           3,749,110,392           
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 303,000,000              303,000,000              
   ทุนที6ออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 303,000,000              303,000,000              
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 163,800,007              163,800,007              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30,300,000                30,300,000                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 530,951,083              514,867,659              
องคป์ระกอบอื6นของส่วนของเจา้ของ - 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื6อขาย 7.2 99,514,113                92,609,090                
รวมส่วนของเจ้าของ 1,127,565,203           1,104,576,756           
รวมหนี.สินและส่วนของเจ้าของ 4,821,403,890           4,853,687,148           

-                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี,

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2560 2559
กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี!ยประกนัภยัรับ 837,348,565      785,745,344      
หกั: เบี!ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (181,420,572)     (157,444,647)     
เบี!ยประกนัภยัรับสุทธิ 655,927,993      628,300,697      
หกั: สาํรองเบี!ยประกนัภยัที0ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ0มจากงวดก่อน (58,156,198)       (22,007,338)       
เบี!ยประกนัภยัที0ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 597,771,795      606,293,359      
รายไดค้า่จา้งและค่าบาํเหน็จ 49,162,905        56,755,153        
รายไดจ้ากการลงทุน 14,549,919        12,325,395        
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 7,619,230          (2,263,071)         
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (10,288,790)       17,604,842        
รายไดอื้0น 1,166,097          2,493,023          
รวมรายได้ 659,981,156      693,208,701      
ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 454,237,637      519,508,734      
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (89,928,052)       (88,467,770)       
คา่จา้งและค่าบาํเหน็จ 139,997,217      139,012,156      
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น 47,921,931        49,890,901        
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 15 90,090,275        74,014,064        
รวมค่าใช้จ่าย 642,319,008      693,958,085      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 17,662,148        (749,384)            
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (1,578,724)         1,355,892          
กาํไรสําหรับงวด 16,083,424        606,508             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี!

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2560 2559
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น:

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไรจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย 8,631,279          33,756,945        
   บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,726,256)         (6,751,389)         
รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษี 6,905,023          27,005,556        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสําหรับงวด 6,905,023          27,005,556        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 22,988,447        27,612,064        

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐาน 0.05 0.002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี!

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)



งบกระแสเงินสด

2560 2559

เบี!ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 864,287,567      844,827,527      
เงินรับ (จ่าย) เกี0ยวกบัการประกนัภยัต่อ (51,695,830)       3,546,214          
ดอกเบี!ยรับ 6,489,220          8,584,114          
เงินปันผลรับ 6,916,639          7,361,485          
รายไดจ้ากการลงทุนอื0น 622,240             852,440             
รายไดอื้0น 477,107             1,676,185          
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (433,570,836)     (434,403,270)     
คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (7,826,927)         (7,135,681)         
คา่จา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (147,621,339)     (152,698,035)     
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น (25,880,523)       (31,866,708)       
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (192,918,273)     (154,832,700)     
ภาษีเงินได ้ (1,779,565)         (1,968,562)         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (26,002,423)       (309,505,903)     
เงินใหกู้ย้มื 3,049,495          1,410,689          
เงินฝากสถาบนัการเงิน 29,990,427        100,165,547      
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดําเนินงาน 24,536,979        (123,986,658)     
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื!อที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,407,074)         (10,720,654)       
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์ 119,598             71,943                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,287,476)         (10,648,711)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ*มขึ)น (ลดลง) สุทธิ 22,249,503        (134,635,369)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 228,894,842      326,834,483      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ)นงวด 251,144,345      192,199,114      

-                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี!

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดําเนินงาน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของเจา้ของ - 
ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ที ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - จากการวดัมลูค่า
และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื อขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2559 303,000,000          163,800,007          30,300,000            498,198,502          99,473,475            1,094,771,984       
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             606,508                 -                             606,508                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             27,005,556            27,005,556            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             606,508                 27,005,556            27,612,064            
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 มีนาคม 2559 303,000,000          163,800,007          30,300,000            498,805,010          126,479,031          1,122,384,048       

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2560 303,000,000          163,800,007          30,300,000            514,867,659          92,609,090            1,104,576,756       
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             16,083,424            -                             16,083,424            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             6,905,023              6,905,023              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             16,083,424            6,905,023              22,988,447            
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 มีนาคม 2560 303,000,000          163,800,007          30,300,000            530,951,083          99,514,113            1,127,565,203       

-                             -                         -                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี:

กาํไรสะสม

สําหรับงวดสามเดอืนสิ'นสุดวันที 31 มีนาคม 2560

บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

1 

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2560 

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, จดัทาํขึ,นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื+ อง การรายงาน              
ทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ             
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที+
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื+ อง 
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เ งื+ อนไขและระยะเวลาในการจัดทําและยื+นงบการเงินและรายงานเกี+ ยวกับ                                
ผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัที+ 4 มีนาคม 2559  

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,  
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ+ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินที+มีรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ,นเพื+อให้มีเนื,อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี, ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2.3 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,จดัทาํขึ,นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2559 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินสด 1,366,616 7,160,496 
เงินฝากธนาคารประเภทไมก่าํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 246,474,040 218,435,457 
เงินฝากและบตัรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อสิ,น

กาํหนดระยะเวลา 3,303,689 3,298,889 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 251,144,345 228,894,842 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี, ยร้อยละ 0.13 ถึง 0.75 ต่อปี                 
(31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี) 
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4. เบี$ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที+  31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของเบี, ยประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกนัภยัโดยตรงจาํแนกอายุตามเงินตน้ที+คา้งชาํระนบัตั,งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
เกบ็เบี,ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 291,948,548 313,609,226 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 25,529,676 32,536,083 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 9,647,064 11,116,255 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 3,448,012 5,116,527 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 17,250,921 14,169,291 

รวมเบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 347,824,221 376,547,382 
หกั: ค่าเผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (3,478,277) (3,109,206) 
เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 344,345,944 373,438,176 

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

5. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

สาํรองประกนัภยัส่วนที+เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
สาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 110,087,210 116,933,537 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 347,056,706 397,966,873 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 457,143,916 514,900,410 

6. ลกูหนี$จากสัญญาประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 24,518,897 19,112,519 

ลกูหนี,จากสญัญาประกนัภยัต่อ 24,518,897 19,112,519 
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ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 จาํแนก
อายตุามเงินตน้ที+คา้งชาํระแสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 13,720,364 10,246,384 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 10,458,569 8,526,171 

คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 339,964 339,964 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 24,518,897 19,112,519 

7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์าํแนกตามประเภท
เงินลงทุนไดด้งันี,  
  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพื&อค้า    
หุน้ทุน 293,514,261 265,568,063 271,693,053 254,070,659 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 1,015,412 - 980,398 

รวม 293,514,261 266,583,475 271,693,053 255,051,057 

หกั: ขาดทุนที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (26,930,786) - (16,641,996) - 

เงนิลงทุนเพื&อค้า - สุทธิ 266,583,475 266,583,475 255,051,057 255,051,057 

เงนิลงทุนเผื&อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 70,026,975 70,547,317 10,000,000 10,394,582 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 260,131,824 264,598,129 280,141,486 284,315,549 
หุน้ทุน 40,056,667 117,550,243 40,056,668 112,529,198 

หน่วยลงทุน 1,418,168,066 1,460,080,484 1,521,399,310 1,560,119,497 

รวม 1,788,383,532 1,912,776,173 1,851,597,464 1,967,358,826 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 124,392,641 - 115,761,362 - 

หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (176,283) (176,283) (176,283) (176,283) 

เงนิลงทุนเผื&อขาย - สุทธิ 1,912,599,890 1,912,599,890 1,967,182,543 1,967,182,543 
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  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด    
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 409,738,288  289,905,071  
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 841,000  841,000  
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 155,922,617  185,462,593  

รวม 566,501,905  476,208,664  

หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (841,000)  (841,000)  
เงนิลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด - 

สุทธิ 565,660,905  475,367,664  
เงนิลงทุนทั&วไป     

หุน้ทุน 3,720,650  3,720,650  

เงนิลงทุนทั&วไป - สุทธิ 3,720,650  3,720,650  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,748,564,920  2,701,321,914  

7.2 องค์ประกอบอื&นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื&อขาย 

(หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับงวด                    
สามเดือน              
สิ,นสุดวนัที+                       

31 มีนาคม 2559 

สาํหรับปี                     
สิ,นสุดวนัที+                       

31 ธนัวาคม2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด 115,761,362 99,473,475 
เปลี+ยนแปลงระหวา่งงวด   

กาํไรจากการตีมลูค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด 10,191,324 53,864,900 

กาํไรจากการขายระหวา่งงวดที+รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (1,560,045) (37,577,013) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 124,392,641 115,761,362 

หกั: ภาษีเงินได ้ (24,878,528) (23,152,272) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 99,514,113 92,609,090 
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7.3 เงินลงทุนที&ติดภาระผกูพนั 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั ดงันี,  

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

พนัธบตัรวางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื+นประกนักรณีที+                                 
ผูเ้อาประกนัที+เป็นผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 1,553,708 1,560,097 

เงินฝากธนาคารที+ใชเ้ป็นหลกัประกนั   
 เงินเบิกเกินบญัชี 3,000,000 3,000,000 
 หนงัสือคํ,าประกนัซึ+งออกโดยธนาคาร 10,646,595 10,853,382 

รวม 15,200,303 15,413,479 

 นอกจากนั,น บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19 

8. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินให้กูย้ืมและดอกเบี,ยคา้งรับทั,งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่
พนกังานตามโครงการสวสัดิการ สามารถแยกเงินตน้และดอกเบี,ยคา้งรับตามอายหุนี,  ไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 4,383,433 - 1,917,810 - 6,301,243 - 6,301,243 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 600,873 152,939 - - 600,873 152,939 753,812 

รวม 4,984,306 152,939 1,917,810 - 6,902,116 152,939 7,055,055 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (600,873) (152,939) - -  (600,873) (152,939) (753,812) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 4,383,433 - 1,917,810 - 6,301,243 - 6,301,243 
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(หน่วย: บาท) 

9. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้
ดงันี,  

(หน่วย: บาท) 

 ที+ดิน อาคาร เครื+องตกแต่ง 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 ณ วนัที& 1 มกราคม 2560 191,643,280 50,374,060 12,173,676 11,910,149 21,954,655 288,055,820 
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน - - 261,345 2,145,729 - 2,407,074 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลคา่
สุทธิตามบญัชี - - (64) (119,533) (1) (119,598) 

คา่เสื+อมราคาสาํหรับงวด - (823,341) (1,035,584) (1,601,719) (1,993,039) (5,453,683) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 ณ วนัที& 31 มีนาคม 2560 191,643,280 49,550,719 11,399,373 12,334,626 19,961,615 284,889,613 

 

 

 

 

 31 ธนัวาคม 2559 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 4,796,596 - 2,583,932 - 7,380,528 - 7,380,528 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

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

รวม 7,367,680 1,015,446 2,583,932 - 9,951,612 1,015,446 10,967,058 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (2,571,084) (1,015,446) - - (2,571,084) (1,015,446) (3,586,530) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 4,796,596 - 2,583,932 - 7,380,528 - 7,380,528 
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10. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

10.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: บาท) 
 

ยอดคงคา้ง 

ส่วนเปลี+ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ
หนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที+รับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด                    
สามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ 6,890,471 7,318,937 (428,466) (1,998,176) 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 54,151,877 44,730,820 9,421,057 1,284,124 
สาํรองคา่สินไหมทดแทนที+อาจเกิดขึ,น             

แตย่งัไม่ไดร้ายงานใหบ้ริษทัฯทราบและ
สาํรองคา่สินไหมทดแทน 28,473,007 33,691,739 (5,218,732) 8,583,110 

ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลง               
มูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ 5,386,157 3,328,400 2,057,757 (3,520,969) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 15,413,090 15,038,964 374,126 395,845 

รวม 110,314,602 104,108,860   
หนี$สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลกาํไรจากการเปลี+ยนแปลงมูลคา่                      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย 24,878,528 23,152,272   

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี+ยน (611,253) 28,789 640,042 - 

รวม 24,267,275 23,181,061   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 86,047,327 80,927,799   
ส่วนเปลี+ยนแปลงในสินทรัพยห์รือหนี, สิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที+รับรู้ใน                  
กาํไรหรือขาดทุน   6,845,784 4,743,934 
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10.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที+คาํนวณตามเกณฑ ์ 8,424,508 3,388,042 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั+วคราว                         

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั+วคราว (6,845,784) (4,743,934) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,578,724 (1,355,892) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที+ใช้
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี,   

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17,662,148 (749,384) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%                  20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 3,532,430 (149,877) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที+ไม่ถือเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (1,953,706) (1,206,015) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้+แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,578,724 (1,355,892) 
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11. สินทรัพย์อื&น 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - สุทธิ 205,618,556 200,624,755 
เบี,ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 141,286,305 144,163,026 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 128,635,582 129,694,643 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 53,774,007 54,318,385 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 20,160,000 - 
ลกูหนี,จากการขายหลกัทรัพย ์ 2,257,962 49,517,705 
รายการเทียบเท่าเงินสดที+มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 7,572,597 8,023,048 
อื+น ๆ 42,868,494 39,121,023 

รวมสินทรัพยอื์+น 602,173,503 625,462,585 

 เมื+อวนัที+  29 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาซื,อขายหุ้นกับกลุ่มผูถื้อหุ้นของบริษทั ลาววิวฒัน์
ประกนัภยั จาํกดั ซึ+ งเป็นบริษทัจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(“สปป ลาว”) โดยตกลงซื,อหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวจากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 1,400 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน
เงิน 16,000 ลา้นลาวกีบ คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั,งหมด ซึ+ งการซื,อเงินลงทุน
ดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจาก คปภ. แลว้ 

 เมื+อวนัที+ 19 มกราคม 2560 บริษทัฯไดช้าํระเงินคา่หุน้งวดแรกตามสัญญาซื,อขายหุน้จาํนวน 4,800 ลา้นลาวกีบ 
อย่างไรก็ตาม จนถึงวนัที+  31 มีนาคม 2560 การซื,อขายหุ้นยงัไม่เสร็จสมบูรณ์เนื+องจากผูข้ายยงัไม่ได้
ดาํเนินการตามเงื+อนไขที+ระบุไวใ้นสัญญาซื,อขายให้ครบถว้น ดงันั,น บริษทัฯจึงบนัทึกเงินค่าหุ้นงวดแรก 
จาํนวน 20.16 ลา้นบาท เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น ซึ+ งถือเป็นส่วนหนึ+ งของสินทรัพยอื์+นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯได้นาํเงินฝากสถาบนัการเงินที+มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน
จาํนวน 7.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 8.0 ลา้นบาท) ไปวางคํ,าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื+นประกนักรณีที+ผูเ้อาประกนัที+เป็นผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

11 

12. หนี$สินจากสัญญาประกนัภัย  

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 

 

หนี, สินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หนี, สิน                
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 963,477,018 103,302,147 860,174,871 
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 12,773,009 6,785,063 5,987,946 
สาํรองเบี,ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,583,327,710 347,056,706 1,236,271,004 

รวม 2,559,577,737 457,143,916 2,102,433,821 
 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 

หนี, สินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หนี, สิน                
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 983,445,199 107,936,976 875,508,223 
-    ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 16,613,461 8,996,561 7,616,900 

สาํรองเบี,ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,576,081,680 397,966,873 1,178,114,807 

รวม 2,576,140,340 514,900,410 2,061,239,930 
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12.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน

สิ,นสุดวนัที+                               
31 มีนาคม 2560 

สาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 
31 ธนัวาคม 2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,000,058,660 907,610,011 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม

ทดแทนที+เกิดขึ,นระหวา่งงวด 443,452,606 1,998,972,004 
การเปลี+ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 และขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 19,562,717 11,783,472 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม   

ทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (486,823,956) (1,918,306,827) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 976,250,027 1,000,058,660 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีสาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่ายที+เกิดจากสัญญารับ
ประกนัภยัต่อจาํนวน 0.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 0.6 ลา้นบาท) 

12.2  สํารองเบี$ยประกนัภัยที&ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+                               

31 มีนาคม 2560 
สาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 
31 ธนัวาคม 2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,576,081,680 1,574,100,477 
เบี,ยประกนัภยัรับสาํหรับงวด 837,348,565 3,229,683,365 
เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดใ้นงวดนี,  (830,102,535) (3,227,702,162) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,583,327,710 1,576,081,680 

13. เจ้าหนี$บริษัทประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 392,874,195 376,343,664 
เงินคา้งจ่ายเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่ออื+น 84,968,498 103,761,130 

รวมเจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 477,842,693 480,104,794 
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14. หนี$สินอื&น 
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เบี,ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 284,432,183 286,207,495 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 74,325,516 82,497,015 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 34,392,940 52,788,086 
เจา้หนี,จากการซื,อหลกัทรัพย ์ 16,500,787 11,322,460 
ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 64,696,291 65,891,436 
เจา้หนี, อื+น 40,038,071 36,888,846 

อื+น ๆ 58,550,952 81,896,734 

รวมหนี, สินอื+น 572,936,740 617,492,072 

15. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที+ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ   
   ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 20,384,762 18,685,850 
ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+   
   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 19,397,127 18,398,202 
ค่าภาษีอากร 681,117 854,092 
โอนกลบัหนี, สูญและหนี,สงสยัจะสูญ  (2,463,646) (5,808,586) 
ค่าบริการงานสนบัสนุน 34,326,975 27,360,231 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 9,305,214 6,899,706 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื+น 8,458,726 7,624,569 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 90,090,275 74,014,064 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั,นพื,นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ยจาํนวน             
ถวัเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนกัของหุน้สามญัที+ออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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17. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

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

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน  
 สิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม  

 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน) 

เบี,ยประกนัภยัจ่ายต่อ 19,975,641 37,147,449 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อตามประเภท
ของการประกนัภยัและสญัญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 5,459,693 15,030,854 ตามที+ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 7,091,370 5,665,668 ตามที+เกิดจริงตามสดัส่วนในสญัญา 
เบี,ยประกนัภยัรับต่อ 8,846 11,933 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสญัญาประกนัภยัต่อ 
ค่าบาํเหน็จจ่าย 3,000 4,074 ตามที+ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 338,683 77,471 ตามที+ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั 

เงินสมทบ 2,609,744 2,745,282 ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกนัภยัที+ไดรั้บจากผูเ้อา
ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้+น 2,937,290 1,607,775 ตามที+ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
บริษทั ไพบูลย์วฒันา จาํกดั 

รายไดอื้+น 13,680 13,680 ตามที+ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
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ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละ
หนี, สินที+เกี+ยวขอ้งกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ดงันี,  

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)   
ลกูหนี,จากสญัญาประกนัภยัต่อ 14,407,347 9,793,193 
เงินลงทุนในตราสารทุน 7,265,654 7,632,605 
เจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 64,754,668 82,466,736 
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 
สินทรัพยอื์+น 1,550,910 - 
หนี, สินอื+น 2,609,744 2,432,167 
บริษทั ท.ีไอ.ไอ. จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 
บริษทั วจิติรภัณฑ์ปาล์มออย จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทุน 134,000 147,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที+
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 

ผลประโยชนร์ะยะสั,น 21,194,537 17,499,031 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,480,005 1,378,642 
รวม 22,674,542 18,877,673 

18. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และเพื+อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน
บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภยัรถ  และประกนัภยัเบด็เตล็ด  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที+นาํเสนอนี,สอดคลอ้ง
กบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที+ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน (ซึ+ งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ+าเสมอเพื+อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  ทั,งนี,ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร 
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บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ+ ง              
วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที+ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวม               
ในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที+รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 
2559 มีดงันี,  

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2560 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 40,250,539 4,979,361 612,914,483 179,204,182 837,348,565 
หกั: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อ (27,687,595) (1,088,764) (65,366,538) (87,277,675) (181,420,572) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 12,562,944 3,890,597 547,547,945 91,926,507 655,927,993 
บวก (หกั): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงั                         
ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจากงวดก่อน 223,042 (1,173,584) (46,768,397) (10,437,259) (58,156,198) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจาก
การประกนัภยัต่อ 12,785,986 2,717,013 500,779,548 81,489,248 597,771,795 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 13,016,515 254,977 21,236,295 14,655,118 49,162,905 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 25,802,501 2,971,990 522,015,843 96,144,366 646,934,700 
ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      

   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน (919,631) 515,992 328,141,358 36,571,866 364,309,585 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,844,349 573,486 108,557,185 22,022,197 139,997,217 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 1,406,872 170,203 35,078,997 11,265,859 47,921,931 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 9,331,590 1,259,681 471,777,540 69,859,922 552,228,733 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน 16,470,911 1,712,309 50,238,303 26,284,444 94,705,967 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (90,090,275) 
กาํไรจากการรับประกนัภัย     4,615,692 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     14,549,919 
กาํไรจากเงินลงทุน     7,619,230 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุน     (10,288,790) 

รายไดอ้ื+น     1,166,097 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     17,662,148 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,578,724) 

กาํไรสําหรับงวด     16,083,424 
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(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2559 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 42,495,928  5,507,227  610,843,852  126,898,337 785,745,344 
หกั: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อ (30,365,988) (1,034,616) (85,114,937) (40,929,106) (157,444,647) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 12,129,940 4,472,611 525,728,915 85,969,231 628,300,697 
บวก (หกั): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงั                         
ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจากงวดก่อน 633,542 (1,578,079) (7,285,381) (13,777,420) (22,007,338) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจาก
การประกนัภยัต่อ 12,763,482 2,894,532 518,443,534 72,191,811 606,293,359 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 13,510,696 59,409 27,713,426 15,471,622 56,755,153 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 26,274,178 2,953,941 546,156,960 87,663,433 663,048,512 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      

   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน (3,626,735) 2,823,113 386,320,099 45,524,487 431,040,964 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 9,999,527 463,932 108,174,807 20,373,890 139,012,156 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 1,387,708 223,389 42,325,470 5,954,334 49,890,901 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 7,760,500 3,510,434 536,820,376 71,852,711 619,944,021 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 18,513,678 (556,493) 9,336,584 15,810,722 43,104,491 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (74,014,064) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย     (30,909,573) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     12,325,395 
ขาดทุนจากเงินลงทุน     (2,263,071) 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     17,604,842 

รายไดอ้ื+น     2,493,023 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (749,384) 

รายไดภ้าษีเงินได ้     1,355,892 

กาํไรสําหรับงวด     606,508 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีเบี, ยประกนัภยัรับจากบริษทั
นายหน้ารายใหญ่จาํนวนสามราย รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 405.0 ล้านบาท และ 414.7 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 
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สินทรัพยแ์ละหนี, สินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มี
ดงัต่อไปนี,   

(หน่วย: บาท) 
 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์       
ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560  196,249,581 2,616,585 636,682,412 368,043,807 3,617,811,505 4,821,403,890 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2559 213,157,101 2,636,008 659,399,356 413,729,990 3,564,764,693 4,853,687,148 

หนี$สิน  
ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560  328,298,069 9,538,322 2,262,416,349 801,117,441 292,468,506 3,693,838,687 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2559 345,131,532 8,693,610 2,240,548,494 816,994,503 337,742,253 3,749,110,392 

19. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที&จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นที+จดัสรรไว้
เป็นเงินสาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 15.1 16.1 15.1 16.1 

รวม 15.1 16.1 15.1 16.1 

ทรัพย์สินที&จดัสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 100.3 100.4 150.3 150.4 
บตัรเงินฝาก 130.0 130.0 80.0 80.0 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 50.0 53.6 50.0 53.5 

รวม 280.3 284.0 280.3 283.9 

รวม 295.4 300.1 295.4 300.0 
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20. ภาระผกูพนัและหนี$สินที&อาจจะเกดิขึ$น 

20.1 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระที+ตอ้งจ่ายค่าหุ้นสําหรับการซื,อหุ้นสามญัของบริษทั ลาววิวฒัน์
ประกนัภยั จาํกดั เพิ+มเติมอีกจาํนวน 11,200 ลา้นลาวกีบ ตามที+ตกลงกนัในสัญญาซื,อขายหุน้ 

20.2 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที+เกี+ยวข้องกับการเช่าพื,นที+อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้งจ่าย
ในอนาคตทั,งสิ,นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที+บอกเลิกไมไ่ดด้งันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 0.8 0.8 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ปี 1.8 2.0 

20.3  หนังสือคํ$าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคํ,าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนาม
ของบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.4 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ        

20.4 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีคดีที+ถูกฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายจาํนวนประมาณ 44.3 ลา้นบาท (ทุนทรัพยที์+
ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ+ งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิ,นสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้
บนัทึกสาํรองเผื+อผลเสียหายที+อาจเกิดขึ,นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ  22.3 ลา้นบาท และมีส่วน
ที+จะไดรั้บคืนจากการประกนัภยัต่อจาํนวนประมาณ 1.2 ลา้นบาท ซึ+ งฝ่ายบริหารเชื+อวา่สํารองเผื+อผลเสียหายที+
อาจเกิดขึ,นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแลว้ (31 ธนัวาคม 2559: 54.5 ลา้นบาท 18.5 ลา้นบาท และ 2.8 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

20 

21. มูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนี, สินทางการเงินที+วดัมูลค่าดว้ย
มูลคา่ยติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั,นของมูลคา่ยติุธรรม ดงันี,  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2560 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้      
หุน้ทุน 265.6 265.6 - 265.6 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1.0 1.0 - 1.0 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 70.5 - 70.5 70.5 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 264.6 - 264.6 264.6 
หุน้ทุน 117.4 117.4 - 117.4 
หน่วยลงทุน 1,460.1 134.8 1,325.3 1,460.1 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้      
หุน้ทุน 254.1 254.1 - 254.1 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1.0 1.0 - 1.0 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10.4 - 10.4 10.4 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 284.3 - 284.3 284.3 
หุน้ทุน 112.4 112.4 - 112.4 
หน่วยลงทุน 1,560.1 140.9 1,419.2 1,560.1 
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บริษทัฯมีการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของเครื+องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี,  

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี,คาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที+ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี,ไทย 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที+ไม่ไดซื้,อขาย
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์คาํนวณโดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนที+ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื+อวนัที+ 10 เมษายน 2560 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั,งสิ,น 15.2 ลา้นบาท 
โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที+ 9 พฤษภาคม 2560 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 15 พฤษภาคม 2560 


