บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
30 กันยายน 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที3 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ5 นสุ ดวันที3 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบ
กระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ5 นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ3งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี5ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที3 34 เรื3 อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี3ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื3 อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วธิ ีการสอบถาม
บุคลากร ซึ3งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทาน
อื3น การสอบทานนี5มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื3อมัน3 ว่าจะพบเรื3 องที3มีนยั สําคัญทั5งหมดซึ3งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั5น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที3สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ3 งที3เป็ นเหตุให้เชื3อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ขึ5นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที3 34 เรื3 อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

สมใจ คุณปสุ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี-ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี-จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
ที8ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื8น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8งของงบการเงินนี-

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

262,801,661
509,492,243
8,298,703
534,352,047
27,034,472

257,230,929
508,745,894
6,927,963
534,279,743
27,034,472

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

2,968,762,366
6,218,233
284,216,116
19,200,000
6,601,339
76,153,370
493,114,575
5,196,245,125

2,917,669,033
6,218,233
67,200,000
284,216,116
6,601,338
76,153,370
486,881,951
5,179,159,042

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

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
หนี,สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี,สิน
หนี-สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี-บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี-สินอื8น
รวมหนี,สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที8ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื8นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ8 ขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที8เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที8ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี,สินและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8งของงบการเงินนี-

กรรมการ

13
14

15

7.2

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

2,725,483,434
624,056,319
2,186,208
80,806,705
581,338,961
4,013,871,627

2,724,498,660
624,002,399
2,186,208
80,806,705
581,141,742
4,012,635,714

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

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

30,300,000
537,318,838

30,300,000
537,423,719

30,300,000
514,867,659

131,999,602
(3,200,000)
1,163,218,447
19,155,051
1,182,373,498
5,196,245,125
-

131,999,602
1,166,523,328
1,166,523,328
5,179,159,042
-

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิน) สุดวันที* 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2560
กําไรหรือขาดทุ น:
รายได้
เบี#ย ประกั นภัย รับ
หัก: เบี#ย ประกั นภัย จ่ ายจากการเอาประกั นภัย ต่อ
เบี#ย ประกั นภัย รับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี#ย ประกั นภัย ที0ย ังไม่ถือเป็ นรายได้ลด (เพิ0ม) จากงวดก่ อน
เบี#ย ประกั นภัย ที0ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกั นภัย ต่อ
รายได้ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กํ าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กํ าไร (ขาดทุน) จากการปรับมู ลค่ายุตธิ รรม
รายได้อื0น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจั ดการค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกั นภัย ต่อ
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกั นภัย อื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
16
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
11
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ ว นหนึ0งของงบการเงินนี#

(หน่ ว ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2560
2559

964,707,784
(288,428,457)
676,279,327
(45,350,671)
630,928,656
57,284,471
17,135,438
(1,745,779)
6,725,828
2,034,903
712,363,517

963,602,757
(288,354,595)
675,248,162
(44,464,322)
630,783,840
57,264,528
15,764,376
(1,745,779)
6,725,828
2,034,903
710,827,696

716,146,165
(148,278,083)
567,868,082
56,331,890
624,199,972
57,648,394
20,443,025
5,133,886
(10,545,663)
2,439,085
699,318,699

482,676,111
(99,420,907)
142,983,759
70,080,449
93,893,112
690,212,524
22,150,993
(2,598,061)
19,552,932

482,492,185
(99,420,461)
142,818,639
69,806,048
92,830,462
688,526,873
22,300,823
(2,598,061)
19,702,762

509,588,791
(83,029,811)
130,285,669
67,480,664
84,275,261
708,600,574
(9,281,875)
(5,104,840)
(14,386,715)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิน) สุดวันที* 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2560

(หน่ ว ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2560
2559

กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอืน* :
รายการที0จะถูกบันทึกในส่ ว นของกํ าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี0ย นจากการแปลงค่างบการเงิน
ที0เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ผลกํ าไรจากการเปลี0ย นแปลงมู ลค่าเงินลงทุนเผือ0 ขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอืน* สําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

(2,560,000)
50,973,737
(10,194,747)
38,218,990

50,973,737
(10,194,747)
40,778,990

5,501,957
(1,100,391)
4,401,566

กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุ น)

57,771,922

60,481,752

(9,985,149)

19,597,881
(44,949)
19,552,932

19,702,762

(14,386,715)

58,776,871
(1,004,949)
57,771,922

60,481,752

(9,985,149)

0.07

(0.05)

การแบ่ งปั นกําไรสําหรับงวด
ส่ ว นที0เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริษัทฯ (ขาดทุน)
ส่ ว นที0เป็ นของผูม้ สี ่ ว นได้เสีย ที0ไม่มอี ํานาจควบคุ มของบริษัทย่ อย (ขาดทุน)

การแบ่ งปั นกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวม
ส่ ว นที0เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริษัทฯ (ขาดทุน)
ส่ ว นที0เป็ นของผูม้ สี ่ ว นได้เสีย ที0ไม่มอี ํานาจควบคุ มของบริษัทย่ อย (ขาดทุน)

กําไรต่อหุ้ น
กํ าไรต่อหุ้นขัน# พื#นฐาน
กํ าไรสําหรับงวดส่ ว นที0เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริษัทฯ (ขาดทุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ ว นหนึ0งของงบการเงินนี#

17
0.06

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน) สุดวันที* 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2560
กําไรหรือขาดทุ น:
รายได้
เบี#ย ประกั นภัย รับ
หัก: เบี#ย ประกั นภัย จ่ ายจากการเอาประกั นภัย ต่อ
เบี#ย ประกั นภัย รับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี#ย ประกั นภัย ที0ย ังไม่ถือเป็ นรายได้ลด (เพิ0ม) จากงวดก่ อน
เบี#ย ประกั นภัย ที0ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกั นภัย ต่อ
รายได้ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กํ าไรจากเงินลงทุน
กํ าไรจากการปรับมู ลค่ายุตธิ รรม
รายได้อื0น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจั ดการค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกั นภัย ต่อ
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกั นภัย อื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
16
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
11
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ ว นหนึ0งของงบการเงินนี#

(หน่ ว ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2560
2559

2,602,064,292
(650,247,553)
1,951,816,739
(117,996,962)
1,833,819,777
162,886,556
48,283,923
36,684
12,452,224
3,855,047
2,061,334,211

2,600,959,265
(650,173,691)
1,950,785,574
(117,110,613)
1,833,674,961
162,866,613
46,912,861
36,684
12,452,224
3,855,047
2,059,798,390

2,294,986,851
(510,078,629)
1,784,908,222
59,562,315
1,844,470,537
171,504,257
50,008,204
16,023,259
3,961,494
7,394,806
2,093,362,557

1,409,003,571
(281,457,963)
427,441,865
179,053,872
287,390,676
2,021,432,021
39,902,190
(2,346,000)
37,556,190

1,408,819,645
(281,457,517)
427,276,745
178,779,471
286,328,026
2,019,746,370
40,052,020
(2,346,000)
37,706,020

1,476,284,510
(239,948,651)
410,785,411
180,026,116
252,060,674
2,079,208,060
14,154,497
(6,276,975)
7,877,522

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน) สุดวันที* 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2560

(หน่ ว ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2560
2559

กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอืน* :
รายการที0จะถูกบันทึกในส่ ว นของกํ าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี0ย นจากการแปลงค่างบการเงิน
ที0เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ผลกํ าไรจากการเปลี0ย นแปลงมู ลค่าเงินลงทุนเผือ0 ขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอืน* สําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

(4,160,000)
49,238,140
(9,847,628)
35,230,512

49,238,140
(9,847,628)
39,390,512

29,569,338
(5,913,868)
23,655,470

กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

72,786,702

77,096,532

31,532,992

37,601,139
(44,949)
37,556,190

37,706,020

7,877,522

73,791,651
(1,004,949)
72,786,702

77,096,532

31,532,992

0.12

0.03

การแบ่ งปั นกําไรสําหรับงวด
ส่ ว นที0เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริษัทฯ
ส่ ว นที0เป็ นของผูม้ สี ่ ว นได้เสีย ที0ไม่มอี ํานาจควบคุ มของบริษัทย่ อย (ขาดทุน)

การแบ่ งปั นกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวม
ส่ ว นที0เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริษัทฯ
ส่ ว นที0เป็ นของผูม้ สี ่ ว นได้เสีย ที0ไม่มอี ํานาจควบคุ มของบริษัทย่ อย (ขาดทุน)

กําไรต่อหุ้ น
กํ าไรต่อหุ้นขัน# พื#นฐาน
กํ าไรสําหรับงวดส่ ว นที0เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ ว นหนึ0งของงบการเงินนี#

17
0.12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน) สุดวันที* 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนนิ งาน
เบี#ย ประกั นภัย รับจากการรับประกั นภัย โดยตรง
เงินจ่ ายเกี0 ย วกั บการประกั นภัย ต่อ
ดอกเบี#ย รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื0น
รายได้อื0น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกั นภัย โดยตรง
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จจากการรับประกั นภัย โดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกั นภัย อื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ย ืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนนิ งาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุ น
เงินลงทุนบริษัทย่ อย
ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุ น
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ*มขึน) (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน) งวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ ว นหนึ0งของงบการเงินนี#

(หน่ ว ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2560
2559

2,436,517,799
(117,930,767)
19,152,032
28,295,550
2,081,290
1,985,126
(1,250,463,373)
(427,757,274)
(107,465,717)
(426,021,969)
(5,761,920)
(118,833,503)
3,132,506
49,456,760
86,386,540

2,436,159,121
(117,930,767)
19,151,710
28,295,550
2,081,290
1,985,127
(1,250,463,373)
(427,757,274)
(107,465,717)
(418,293,135)
(5,790,620)
(118,833,503)
3,132,506
79,216,760
123,487,675

2,401,426,881
(75,722,605)
16,733,739
35,639,174
2,311,900
5,143,035
(1,295,168,891)
(430,727,430)
(120,048,395)
(402,705,647)
(5,165,387)
(380,042,890)
1,304,631
160,361,307
(86,660,578)

(22,394,540)
(12,801,628)
(35,196,168)

(67,200,000)
(12,801,628)
(80,001,628)

(25,549,643)
(25,549,643)

(15,149,960)
(15,149,960)
(2,133,593)
33,906,819
228,894,842
262,801,661
-

(15,149,960)
(15,149,960)
28,336,087
228,894,842
257,230,929
-

(15,149,990)
(15,149,990)
(127,360,211)
326,834,483
199,474,272

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ/นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื$นสําหรับงวด (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที$ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิม$ ขึ>นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายระหว่างงงวด (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560

ทุนเรื อนหุ้นที$ออก
และชําระแล้ว
303,000,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
163,800,007
-

303,000,000
-

163,800,007
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี>

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื$นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
ส่วนเกินทุน
ผลต่างจากการแปลงค่า
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
งบการเงินที$เป็ น
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร เงินลงทุนเผื$อขาย เงินตราต่างประเทศ
30,300,000
514,867,659
92,609,090
37,601,139
39,390,512
(3,200,000)
37,601,139
39,390,512
(3,200,000)
30,300,000
-

(15,149,960)
537,318,838
-

131,999,602
-

(3,200,000)
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
1,104,576,756
37,601,139
36,190,512
73,791,651

ส่วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที$
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
(44,949)
(960,000)
(1,004,949)

รวมส่วนของ
เจ้าของ
1,104,576,756
37,556,190
35,230,512
72,786,702

(15,149,960)
1,163,218,447
-

20,160,000
19,155,051
-

20,160,000
(15,149,960)
1,182,373,498
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
30,300,000
30,300,000

ยังไม่ได้จดั สรร
498,198,502
7,877,522
7,877,522
(15,149,990)
490,926,034

องค์ประกอบอืน
ของส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย
99,473,475
23,655,470
23,655,470
123,128,945

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

30,300,000
30,300,000
-

514,867,659
37,706,020
37,706,020
(15,149,960)
537,423,719
-

92,609,090
39,390,512
39,390,512
131,999,602
-

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่ายระหว่างงวด (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่ายระหว่างงงวด (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี:

รวม
1,094,771,984
7,877,522
23,655,470
31,532,992
(15,149,990)
1,111,154,986
1,104,576,756
37,706,020
39,390,512
77,096,532
(15,149,960)
1,166,523,328
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ&นสุ ดวันที( 30 กันยายน 2560
1.

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

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี, จดั ทําขึ, นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที+ 34 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื+ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี+ ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของและงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที+
กํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย (“คปภ.”) เรื+ อ ง
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื+ อ นไขและระยะเวลาในการจัด ทํา และยื+ น งบการเงิ น และรายงานเกี+ ย วกั บ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที+ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี,จดั ทําขึ,นเพื+อให้ขอ้ มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจําปี ที+นาํ เสนอครั,งล่าสุ ด ดังนั,น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี+ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื+อไม่ให้
ข้อมูลที+นาํ เสนอซํ,าซ้อนกับข้อมูลที+ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี,ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที+บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี,
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
ก)

งบการเงินรวมนี, ได้จดั ทําขึ,นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
(ซึ+งต่อไปนี,เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ+งต่อไปนี,เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี,
ชื+อบริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

การรับประกันวินาศภัย

จัดตั,งขึ,นใน
ประเทศ

สาธารณรัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
70.0
-

เมื+อวันที+ 29 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาซื, อขายหุ ้นกับกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลาววิวฒั น์
ประกันภัย จํากัด ซึ+งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว (“สปป ลาว”) โดยตกลงซื, อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดังกล่าวจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม จํานวน 1.4 ล้านหุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 16,000 ล้านลาวกีบ คิดเป็ นสัดส่ วนเงินลงทุนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั,งหมด
ซึ+งการซื,อเงินลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. แล้ว
เมื+อวันที+ 19 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระเงินค่าหุ ้นงวดแรกตามสัญญาซื, อขายหุ ้นจํานวน 4,800
ล้านลาวกีบ และได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้น และต่อมาวันที+ 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯได้
จ่ายซื,อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 1.4 ล้านหุน้ มูลค่ารวม 67.2 ล้านบาท โดยคิดเป็ นสัดส่ วนการถือ
หุน้ ร้อยละ 70 ดังนั,น บริ ษทั ฯจึงนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั,งแต่
วันที+ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ+งเป็ นวันที+บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
ข)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ,นโดยใช้นโยบายการบัญชีที+สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ค)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที+มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี,แล้ว

ง)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที+ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที+ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ+ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที+มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที+เริ+ มในหรื อหลังวันที+ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข, ึนเพื+อให้มีเนื, อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่า งประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีค วามและการให้แนวปฏิ บ ตั ิ
ทางการบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ัติ น, ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที+มี
การเปลี+ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ+งเกี+ยวข้องโดยตรงกับบริ ษทั ฯสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี,
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที( 27 (ปรับปรุง 2559) เรื(อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับ ปรั บ ปรุ ง นี, กํา หนดทางเลื อ กเพิ+ ม เติ ม สํ า หรั บ การบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วน
ได้เสี ยได้ ตามที+อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื+ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ ว มค้า ทั,ง นี, กิ จ การต้อ งใช้วิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี เ ดี ย วกัน สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น แต่ ล ะประเภทและ
หากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ ง
รายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ เนื+องจากฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาแล้วว่าจะ
เลือกบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.4 นโยบายการบัญชีทสี( ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี,จดั ทําขึ,นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที+ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นนโยบายการบัญชีใหม่เกี+ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลา
จ่ายคืน
เงินฝากและบัตรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื+อสิ, นกําหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
1,029,381
255,502,901
6,269,379
262,801,661

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
1,018,716
7,160,496
252,822,834

218,435,457

3,389,379
257,230,929

3,298,889
228,894,842

ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 เงิ นฝากออมทรัพย์และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบี,ยร้ อยละ 0.25 ถึ ง 0.75 ต่อปี
(31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี )
4.

เบีย& ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที+ 30 กัน ยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลื อ ของเบี, ย ประกันภัย ค้า งรั บ จากการรั บ
ประกันภัยโดยตรงจําแนกอายุตามเงินต้นที+คา้ งชําระนับตั,งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการ
เก็บเบี,ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี,

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

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
282,787,990
26,864,340
173,285,930
4,425,168
25,693,682
513,057,110
(3,564,867)
509,492,243

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
282,787,990
313,609,226
26,257,336
32,536,083
173,146,586
11,116,255
4,425,168
5,116,527
25,693,681
14,169,291
512,310,761
376,547,382
(3,564,867)
(3,109,206)
508,745,894
373,438,176

สําหรับเบี,ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้าบริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี,ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี,ยประกันภัย โดยหนี, ที+เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
สํารองประกันภัยส่ วนที+เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างรับ
สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

6.

140,357,404
393,994,643
534,352,047

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

140,356,957
393,922,786
534,279,743

116,933,537
397,966,873
514,900,410

ลูกหนีจ& ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
27,034,472
27,034,472

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
27,034,472
19,112,519
27,034,472
19,112,519

ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 จําแนก
อายุตามเงินต้นที+คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี,

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
9,882,472
16,812,036
339,964
27,034,472

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
9,882,472
10,246,384
16,812,036
8,526,171
339,964
339,964
27,034,472
19,112,519
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7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์จาํ แนกตาม
ประเภทเงินลงทุนได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนเพือ( ค้ า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
เงินลงทุนเพือ( ค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผือ( ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผือ( ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ( ะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที+ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนทีจ( ะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว( ไป
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทัว( ไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

มูลค่ายุติธรรม

309,789,636
309,789,636
(4,189,772)
305,599,864

304,808,543
791,321
305,599,864
305,599,864

100,000,000
485,233,786
71,929,168
1,262,769,814
1,919,932,768
164,999,502
(176,283)
2,084,755,987

102,011,524
491,811,150
153,863,870
1,337,245,726
2,084,932,270
(176,283)
2,084,755,987

417,593,651
841,000
157,092,214
575,526,865
(841,000)
574,685,865
3,720,650
3,720,650
2,968,762,366
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนเพือ( ค้ า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
เงินลงทุนเพือ( ค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผือ( ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผือ( ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ( ะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที+ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนทีจ( ะถือจนครบกําหนด สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว( ไป
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทัว( ไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

30 กันยายน 2560
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

309,789,636
309,789,636
(4,189,772)
305,599,864

304,808,543
791,321
305,599,864
305,599,864

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

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

100,000,000
485,233,786
71,929,168
1,262,769,814
1,919,932,768
164,999,502
(176,283)
2,084,755,987

102,011,524
491,811,150
153,863,870
1,337,245,726
2,084,932,270
(176,283)
2,084,755,987

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

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

417,593,651
841,000

289,905,071
841,000

105,998,881
524,433,532
(841,000)

185,462,593
476,208,664
(841,000)

523,592,532

475,367,664

3,720,650

3,720,650

3,720,650
2,917,669,033

3,720,650
2,701,321,914
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 องค์ ประกอบอืน( ของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผือ( ขาย

ยอดคงเหลือต้นงวด
เปลี+ยนแปลงระหว่างงวด
กําไรจากการตีมลู ค่าเงินลงทุนระหว่างงวด
ขาดทุน (กําไร) จากการขายระหว่างงวดที+
รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด
หัก: ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายงวด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้า
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560
115,761,362

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้า
สําหรับปี
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
สิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
115,761,362
99,473,475

49,173,692

49,173,692

53,864,900

64,448
164,999,502
(32,999,900)
131,999,602

64,448
164,999,502
(32,999,900)
131,999,602

(37,577,013)
115,761,362
(23,152,272)
92,609,090

7.3 เงินลงทุนทีต( ิดภาระผูกพัน
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี,
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
พันธบัตรวางเป็ นหลักประกัน
หลักทรัพย์ในการยื+นประกันกรณี ที+ผเู ้ อา
ประกันที+เป็ นผูข้ บั ขี+รถยนต์ตกเป็ น
ผูต้ อ้ งหา
คํ,าประกันการใช้ไฟฟ้ า
เงินฝากธนาคารที+ใช้เป็ นหลักประกัน
หลักทรัพย์ในการยื+นประกันกรณี ที+ผเู ้ อา
ประกันที+เป็ นผูข้ บั ขี+รถยนต์ตกเป็ น
ผูต้ อ้ งหา
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ,าประกันซึ+ งออกโดยธนาคาร
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

506,136
1,034,568

506,136
1,034,568

510,651
1,049,446

3,132,932
3,000,000
5,000,000
12,673,636

3,132,932
3,000,000
5,000,000
12,673,636

5,853,382
3,000,000
5,000,000
15,413,479

นอกจากนั,น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบียนตามที+กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลข้อ 21
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินให้ ก้ยู มื
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี,ยค้างรับทั,งจํานวนเป็ นเงินให้กยู้ ืม
แก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ สามารถแยกเงินต้นและดอกเบี,ยค้างรับตามอายุหนี, ได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)

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

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
3,797,391
600,873
4,398,264
(600,873)
3,797,391

เงินให้กยู้ มื สุทธิ

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
อื+น ๆ
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
เงินต้น
2,420,842
6,218,233
2,420,842
2,420,842

-

600,873
6,819,106
(600,873)
6,218,233

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ
-

รวม
6,218,233

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

753,812
6,972,045
(753,812)
6,218,233
(หน่วย: บาท)

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

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
4,796,596
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
อื+น ๆ
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
เงินต้น
2,583,932
7,380,528

2,571,084
7,367,680
(2,571,084)
4,796,596

2,583,932
2,583,932

เงินให้กยู้ มื สุทธิ

9.

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

-

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

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ
-

รวม
7,380,528

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

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที+แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี,
บริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
30
31
กันยายน
ธันวาคม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
67,200
-

สัดส่วนเงินลงทุน
30
31
กันยายน
ธันวาคม
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
70.0
-

ราคาทุน
30
กันยายน
2560
พันบาท
67,200

31
ธันวาคม
2559
พันบาท
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื+อวันที+ 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯได้ซ,ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด จํานวน 1.4
ล้านหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 67.2 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 70 และถือเป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจในการรับประกันวินาศภัย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี,สินที+ระบุได้ของบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด ณ วันที+ซ,ือ เป็ นดังนี,
สิ นทรัพย์ - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี,สิน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ

(หน่วย: บาท)
67,200,000
67,200,000

ต้นทุนการรวมธุรกิจ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที+ระบุได้ส่วนที+บริ ษทั ฯลงทุน
ต้นทุนการซื, อธุรกิจที+สูงกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ - ค่าความนิยม

67,200,000
47,520,000
19,680,000

กระทบยอดเงินสดสุ ทธิ
เงินสดจ่ายเพื+อซื, อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุ ทธิ เพื+อซื, อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

67,200,000
(44,805,460)
22,394,540

10. ทีด( ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี+ยนแปลงของที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2560 สรุ ปได้
ดังนี,
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
สํานักงาน
อาคาร
เครื+ องตกแต่ง
ยานพาหนะ

ที+ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที( 1 มกราคม 2560
ซื,อเพิม+ ระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่า
สุทธิตามบัญชี
ค่าเสื+ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที( 30 กันยายน 2560

รวม

191,643,280
2,384,000

50,374,060
3,116,000

12,173,676
1,202,276

11,910,149
6,283,366

21,954,655
-

288,055,820
12,985,642

-

(2,489,542)

(145)
(3,218,727)

(183,868)
(4,902,326)

(1)
(6,030,737)

(184,014)
(16,641,332)

194,027,280

51,000,518

10,157,080

13,107,321

15,923,917

284,216,116
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
11.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี,สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี,
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ+ หนี,สงสัยจะสู ญ
สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที+อาจเกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้
รายงานให้บริ ษทั ฯทราบและสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทน
ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื+อค้า
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
รวม
หนี&สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ+ ขาย
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี+ยน
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ส่ วนเปลีย( นแปลงในสิ นทรัพย์ หรือหนี&สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีที(รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2560

31 ธันวาคม
2559

ส่ วนเปลี+ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนี,สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ, นสุ ด
วันที+ 30 กันยายน
2560
2559

7,003,371
54,882,755

7,318,937
44,730,820

(315,566)
10,151,935

(2,752,703)
(13,510,455)

30,267,849

33,691,739

(3,423,890)

9,590,948

837,954
16,161,341
109,153,270

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

(2,490,446)
1,122,377

(792,299)
1,187,534

32,999,900
32,999,900
76,153,370

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

(28,789)

-

5,073,199

(6,276,975)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ นสิ, น สุ ด วัน ที+ 30 กัน ยายน 2560 และ 2559
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี,
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที+คาํ นวณตามเกณฑ์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว+ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว+ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที(แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสาม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559

4,227,192

4,227,192

(2,173,853)

(1,629,131)

(1,629,131)

7,278,693

2,598,061

2,598,061

5,104,840

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
สิ, นสุ ดวันที+
สิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที+คาํ นวณตามเกณฑ์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว+ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว+ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที(แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

7,419,199

7,419,199

-

(5,073,199)

(5,073,199)

6,276,975

2,346,000

2,346,000

6,276,975
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการกระทบยอดจํา นวนเงิ นระหว่างค่า ใช้จ่า ยภาษีเงิ นได้กบั ผลคู ณกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที+ใ ช้
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี,
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
ขาดทุนทางภาษีที+ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ที+ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที+แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

22,150,993

22,300,823

(9,281,875)

20%
4,460,165

20%
4,460,165

20%
(1,856,375)

-

-

8,908,044

(1,467,926)
(394,178)

(1,467,926)
(394,178)

(2,049,191)
102,362

2,598,061

2,598,061

5,104,840

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้า
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ขาดทุนทางภาษีที+ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ที+ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที+แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสาม สําหรับงวดสาม
เดือนสิ, นสุ ดวันที+ เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้า
สําหรับงวดเก้า
เดือนสิ, นสุ ดวันที+ เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559

39,902,190

40,052,020

14,154,497

20%
8,010,404

20%
8,010,404

20%
2,830,899

-

-

8,908,044

(4,907,467)
(756,937)

(4,907,467)
(756,937)

(5,814,540)
352,572

2,346,000

2,346,000

6,276,975
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. สิ นทรัพย์อนื(

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

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
201,182,998
133,844,269
53,600,131
48,481,690
8,270,000
47,735,487
493,114,575

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
201,182,998
200,624,755
133,844,269
144,163,026
53,600,131
129,694,643
48,481,690
54,318,385
49,517,705
8,270,000
8,023,048
41,502,863
39,121,023
486,881,951
625,462,585

ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงินที+มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน
จํานวน 8.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 8.0 ล้านบาท) ไปวางคํ,าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยืน+ ประกันกรณี ที+ผเู ้ อาประกันที+เป็ นผูข้ บั ขี+รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
13. หนีส& ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)

หนี,สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ได้รับรายงานแล้ว
1,014,191,014
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
21,186,009
สํารองเบี,ยประกันภัย
1,690,106,411
- สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,725,483,434
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
หนี,สิน
ส่ วนที+เอา
ประกันภัยต่อ

สุ ทธิ

129,292,736
11,064,668

884,898,278
10,121,341

393,994,643
534,352,047

1,296,111,768
2,191,131,387
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
หนี,สินตาม
หนี,สิน
สัญญา
ส่ วนที+เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ได้รับรายงานแล้ว
1,014,191,014
21,159,442
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี,ยประกันภัย
1,689,148,204
- สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,724,498,660
รวม

สุ ทธิ

129,292,736
11,064,221

884,898,278
10,095,221

393,922,786
534,279,743

1,295,225,418
2,190,218,917
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
หนี,สินตาม
หนี,สิน
สัญญา
ส่ วนที+เอา
ประกันภัยต่อ
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ได้รับรายงานแล้ว
983,445,199
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
16,613,461
สํารองเบี,ยประกันภัย
1,576,081,680
- สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,576,140,340
รวม

สุ ทธิ

107,936,976
8,996,561

875,508,223
7,616,900

397,966,873
514,900,410

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

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นระหว่างงวด
การเปลี+ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
และข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้า
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560
1,000,058,660

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้า
สําหรับปี สิ, นสุ ด
เดือนสิ, นสุ ดวันที+ วันที+ 31 ธันวาคม
30 กันยายน 2560
2559
1,000,058,660
907,610,011

1,412,230,465

1,412,230,465

1,998,972,004

8,855,204

8,828,637

11,783,472

(1,385,767,306)
1,035,377,023

(1,385,767,306)
1,035,350,456

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

ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯมีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที+เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจํานวน 0.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 0.6 ล้านบาท)
13.2 สํ ารองเบีย& ประกันภัยทีย( งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้า
สําหรับงวดเก้า
สําหรับปี
เดือนสิ, นสุ ดวันที+ เดือนสิ, นสุ ดวันที+
สิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
1,576,081,680
1,576,081,680
1,574,100,477
2,602,064,292
2,600,959,265
3,229,683,365
(2,488,039,561) (2,487,892,741) (3,227,702,162)
1,690,106,411
1,689,148,204
1,576,081,680
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. เจ้ าหนีบ& ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี+ยวกับการประกันภัยต่ออื+น
รวมเจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
342,267,879
281,788,440
624,056,319

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
342,267,879
376,343,664
281,734,520
103,761,130
624,002,399
480,104,794

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
257,330,977
76,316,375
45,127,584
9,891,719
61,906,593
56,234,667
74,531,046
581,338,961

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
257,330,977
286,207,495
76,151,255
82,497,015
45,127,584
52,788,086
9,891,719
11,322,460
61,906,593
65,891,436
56,234,667
36,888,846
74,498,947
81,896,734
581,141,742
617,492,072

15. หนีส& ิ นอืน(

เบี,ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี,จากการซื, อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี,อื+น
อื+น ๆ
รวมหนี,สินอื+น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน
2560
ค่าใช้จ่ายพนักงานที+ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี,สูญและหนี,สงสัยจะสูญ
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื+น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

20,420,822

20,020,022

21,150,439

20,821,627
242,729
553,440
38,443,365
5,833,323
7,577,806
93,893,112

20,736,867
242,729
553,440
38,443,365
5,833,323
7,000,716
92,830,462

20,567,371
197,488
370,926
23,044,786
11,213,945
7,730,306
84,275,261

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน
2560
ค่าใช้จ่ายพนักงานที+ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
โอนกลับหนี,สูญและหนี,สงสัยจะสูญ
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื+น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสาม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ, นสุ ดวันที+ เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้า
สําหรับงวดเก้า
เดือนสิ, นสุ ดวันที+ เดือนสิ, นสุ ดวันที+
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559

61,637,414

61,236,614

58,636,428

60,351,910
1,269,075
(2,514,456)
113,018,953
29,015,870
24,611,910
287,390,676

60,267,150
1,269,075
(2,514,456)
113,018,953
29,015,870
24,034,820
286,328,026

57,766,407
1,213,394
(5,299,316)
84,593,480
32,184,323
22,965,958
252,060,674
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17. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั,นพื,นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+น) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนักของหุน้ สามัญที+ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
18. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายที+ประกาศจ่ายในระหว่างงวด ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2559

ที+ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื+อวันที+ 8 เมษายน 2560
ที+ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื+อวันที+ 8 เมษายน 2559

เงินปันผลประจําปี 2558

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
15.15

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.05

15.15

0.05

19. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ( กีย( วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที+สําคัญกับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมี
กรรมการร่ วมกันและการถือหุน้ ) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื+อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที+ตกลง
กันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที+เกี+ยวข้องกันเหล่านั,น ซึ+งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2560
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี,ยประกันภัยจ่ายต่อ
77,769,027

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
เบี,ยประกันภัยรับต่อ

ค่าบําเหน็จจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
เงินปันผลรับ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2559
34,828,588

7,782,705
10,549,415
9,243

15,030,760
5,583,114
10,174

3,067
49,352
146,666

3,435
67,167
366,952

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+ประกาศจ่าย
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2560
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย
2,508,991

รายได้อื+น
บริษัท ไพบูลย์ วัฒนา จํากัด
รายได้อื+น

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2559
2,429,282

นโยบายการกําหนดราคา

1,441,690

-

ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกันภัยที+ได้รับจาก
ผูเ้ อาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า

13,680

-

ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2560
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี,ยประกันภัยจ่ายต่อ
118,102,231

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
เบี,ยประกันภัยรับต่อ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2559
108,731,433

18,821,784
25,342,327
27,567

46,675,287
14,264,348
32,441

ค่าบําเหน็จจ่าย
16,598
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
431,003
เงินปันผลรับ
183,476
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย
7,721,005

8,299
136,940
366,952

รายได้อื+น
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินปันผลรับ
บริษัท ไพบูลย์ วัฒนา จํากัด
รายได้อื+น

7,897,710

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+ประกาศจ่าย
ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกันภัยที+ได้รับจาก
ผูเ้ อาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า

4,440,840

3,158,685

20,250

20,250

ตามที+ประกาศจ่าย

41,040

27,360

ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
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ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และ
หนี,สินที+เกี+ยวข้องกับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน ดังนี,
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์อื+น
หนี,สินอื+น
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั วิจติ รภัณฑ์ ปาล์ มออย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

11,442,421
6,825,311
101,428,372

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

3,518,150
1,459,585
2,508,991

3,518,150
2,432,167

202,500

202,500

103,000

147,000

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์
พนักงานที+ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี,
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั,น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2560
2559
22.0
20.5
1.5
1.4
23.5
21.9
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(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั,น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน สิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน
2560
2559
64.4
51.9
4.5
4.2
68.9
56.1

20. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจหลักในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท และเพื+อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด โครงสร้ า งองค์ก รเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิ จ ตามประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ ประกัน อัค คี ภ ัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที+นาํ เสนอ
นี, ส อดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ทั ฯ ที+ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู ง สุ ด ด้า นการดํา เนิ นงาน (ซึ+ ง ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ+าเสมอเพื+อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั,งนี,ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของส่ ว นงานโดยพิจารณาจากกํา ไรหรื อขาดทุ น จากการดํา เนิ นงาน
ซึ+ งวัดมูลค่า โดยใช้เกณฑ์เดี ย วกับ ที+ใ ช้ในการวัดกํา ไรหรื อขาดทุนจากการดํา เนิ นงานและสิ นทรัพย์รวม
ในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที+รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
บริ ษ ทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลัก ในการรั บ ประกันภัย และเพิ+ง เริ+ ม ดําเนิ นธุ รกิ จในระหว่า งปี ข้อมูล ส่ วนงาน
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยจึงนําเสนอในภาพรวมเท่านั,น
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2560 และ
2559 มีดงั นี,
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2560
ส่วนของบริ ษทั ฯ
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม+ ) ลดจากงวดก่อน
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ขาดทุนจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด

ส่วนของ
บริ ษทั ย่อย

รวม

40,243,613

1,979,253

644,176,617

277,203,274

963,602,757

1,105,027

964,707,784

(27,863,425)
12,380,188

(696,461)
1,282,792

(69,519,902)
574,656,715

(190,274,807)
86,928,467

(288,354,595)
675,248,162

(73,862)
1,031,165

(288,428,457)
676,279,327

530,007
12,910,195
13,649,045
26,559,240

885,964
2,168,756
128,484
2,297,240

(39,496,922)
535,159,793
22,277,466
557,437,259

(6,383,371)
80,545,096
21,209,533
101,754,629

(44,464,322)
630,783,840
57,264,528
688,048,368

(886,349)
144,816
19,943
164,759

(45,350,671)
630,928,656
57,284,471
688,213,127

1,715,195
8,850,964
1,223,950

(468,172)
253,547
68,388

337,675,813
114,026,428
58,844,869

44,148,888
19,687,700
9,668,841

383,071,724
142,818,639
69,806,048

183,480
165,120
274,401

383,255,204
142,983,759
70,080,449

11,790,109

(146,237)

510,547,110

73,505,429

595,696,411

623,001

596,319,412

14,769,131

2,443,477

46,890,149

28,249,200

92,351,957
(92,830,462)

(458,242)
(1,062,650)

91,893,715
(93,893,112)

(478,505)
15,764,376
(1,745,779)
6,725,828
2,034,903

(1,520,892)
1,371,062
-

22,300,823
(2,598,061)

(149,830)
-

19,702,762

(149,830)

(1,999,397)
17,135,438
(1,745,779)
6,725,828
2,034,903
22,150,993
(2,598,061)
19,552,932
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2560
ส่วนของบริ ษทั ฯ
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก) : สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม+ ) ลดจากงวดก่อน
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด

118,762,493

9,835,010

(81,253,764)
37,508,729

1,875,495,948

596,865,814

ส่วนของ
บริ ษทั ย่อย

รวม

2,600,959,265

1,105,027

2,602,064,292

(3,177,993) (203,490,543)
6,657,017 1,672,005,405

(362,251,391) (650,173,691)
234,614,423 1,950,785,574

(73,862)
1,031,165

(650,247,553)
1,951,816,739

719,590
38,228,319
39,599,239
77,827,558

564,749
7,221,766
544,565
7,766,331

(124,623,078)
1,547,382,327
69,305,983
1,616,688,310

6,228,126
240,842,549
53,416,826
294,259,375

(117,110,613)
1,833,674,961
162,866,613
1,996,541,574

(886,349)
144,816
19,943
164,759

(117,996,962)
1,833,819,777
162,886,556
1,996,706,333

3,865,548
26,560,792
3,988,688

715,370
1,194,388
440,608

1,002,462,730
332,150,603
144,156,295

120,318,480
67,370,962
30,193,880

1,127,362,128
427,276,745
178,779,471

183,480
165,120
274,401

1,127,545,608
427,441,865
179,053,872

34,415,028

2,350,366

1,478,769,628

217,883,322

1,733,418,344

623,001

1,734,041,345

43,412,530

5,415,965

137,918,682

76,376,053

263,123,230
(286,328,026)

(458,242)
(1,062,650)

262,664,988
(287,390,676)

(23,204,796)
46,912,861
36,684
12,452,224
3,855,047

(1,520,892)
1,371,062
-

(24,725,688)
48,283,923
36,684
12,452,224
3,855,047

40,052,020
(2,346,000)
37,706,020

(149,830)
(149,830)

39,902,190
(2,346,000)
37,556,190
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่
ถือเป็ นรายได้ (เพิม+ ) ลดจากงวดก่อน
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่ อนค่ าใช้ จ่ายใน
การดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2559
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

40,727,173
(30,032,740)
10,694,433

5,238,693
(2,642,596)
2,596,097

553,840,183
(78,068,894)
475,771,289

116,340,116
(37,533,853)
78,806,263

716,146,165
(148,278,083)
567,868,082

1,679,754
12,374,187
13,732,409
26,106,596

26,071
2,622,168
483,976
3,106,144

57,803,472
533,574,761
32,474,836
566,049,597

(3,177,407)
75,628,856
10,957,173
86,586,029

56,331,890
624,199,972
57,648,394
681,848,366

2,227,497
9,532,303
1,618,607

628,352
515,241
349,471

387,538,849
98,026,788
59,499,154

36,164,282
22,211,337
6,013,432

426,558,980
130,285,669
67,480,664

13,378,407

1,493,064

545,064,791

64,389,051

624,325,313

12,728,189

1,613,080

20,984,806

22,196,978

57,523,053
(84,275,261)
(26,752,208)
20,443,025
5,133,886
(10,545,663)
2,439,085
(9,281,875)
(5,104,840)
(14,386,715)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก) : สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ (เพิม+ ) ลดจากงวดก่อน
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2559
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

123,377,203
(91,007,137)
32,370,066

14,632,103
(5,545,135)
9,086,968

1,757,851,149
(246,474,532)
1,511,376,617

399,126,396
(167,051,825)
232,074,571

2,294,986,851
(510,078,629)
1,784,908,222

2,983,001
35,353,067
40,091,043
75,444,110

(477,238)
8,609,730
739,249
9,348,979

67,323,648
1,578,700,265
86,838,817
1,665,539,082

(10,267,096)
221,807,475
43,835,148
265,642,623

59,562,315
1,844,470,537
171,504,257
2,015,974,794

7,377,487
28,288,536
4,274,115

5,179,951
1,340,993
724,509

1,112,397,834
311,079,372
155,445,248

111,380,587
70,076,510
19,582,244

1,236,335,859
410,785,411
180,026,116

39,940,138

7,245,453

1,578,922,454

201,039,341

1,827,147,386

35,503,972

2,103,526

86,616,628

64,603,282

188,827,408
(252,060,674)
(63,233,266)
50,008,204
16,023,259
3,961,494
7,394,806
14,154,497
(6,276,975)
7,877,522

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีเบี,ยประกันภัยรับจากบริ ษทั นายหน้า
รายใหญ่จาํ นวนสามราย รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,187.4 ล้านบาท และ 1,171.0 ล้านบาท ตามลําดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์และหนี,สินจําแนกตามส่ วนงาน ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี,
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ง

ส่วนของบริ ษทั ฯ
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

ปันส่วนไม่ได้

ส่วนของ
บริ ษทั ย่อย

รวม

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560

184,197,047

2,714,680

636,211,607

604,919,551

3,751,116,157 5,179,159,042

17,086,083 5,196,245,125

หนีส& ิ น
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560

311,988,713

7,697,655

2,336,880,225

832,588,059

523,481,062 4,012,635,714

1,235,913 4,013,871,627
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

สิ นทรัพย์
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2559

213,157,101

2,636,008

659,399,356

หนีส& ิ น
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2559

345,131,532

8,693,610

2,240,548,494

ปันส่วนไม่ได้

รวม

413,729,990

3,564,764,693

4,853,687,148

816,994,503

337,742,253

3,749,110,392

21. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินทีจ( ัดสรรไว้เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที+จดั สรร
ไว้เป็ นเงินสํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี,
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย
ยุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
เงินฝากประจํา
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
ทรัพย์ สินทีจ( ดั สรรไว้
เป็ นเงินสํารอง
พันธบัตรรัฐบาล
บัตรเงินฝาก
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
รวม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจําหน่าย
ยุติธรรม

21.3
15.1
36.4

21.3
16.2
37.5

15.1
15.1

16.2
16.2

15.1
15.1

16.1
16.1

128.3
50.0
130.0
308.3
344.7

131.6
50.0
135.7
317.3
354.8

128.3
50.0
130.0
308.3
323.4

131.6
50.0
135.7
317.3
333.5

150.3
80.0
50.0
280.3
295.4

150.4
80.0
53.5
283.9
300.0
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22. ภาระผูกพันและหนีส& ิ นทีอ( าจจะเกิดขึน&
22.1 ภาระผูกพันเกีย( วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานที+ เ กี+ ย วข้อ งกับ การเช่ า พื,น ที+ อ าคารสํา นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั,งสิ, นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที+บอกเลิกไม่ได้ดงั นี,
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.8
1.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
0.8
2.0

22.2 หนังสื อคํา& ประกันธนาคาร
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ,าประกันซึ+ งออกโดยธนาคารในนาม
ของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 1.2 ล้านบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
22.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีคดีที+ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวนประมาณ 54.6 ล้านบาท (ทุนทรัพย์
ที+ฟ้อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ+ งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ,นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้
บันทึกสํารองเผือ+ ผลเสี ยหายที+อาจเกิดขึ,นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 15.8 ล้านบาท และมีส่วน
ที+จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อจํานวนประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ+งฝ่ ายบริ หารเชื+อว่าสํารองเผื+อผลเสี ยหายที+
อาจเกิดขึ,นจํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (31 ธันวาคม 2559: 54.5 ล้านบาท 18.5 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท
ตามลําดับ)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
23. มูลค่ ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน
ณ วันที+ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพ ย์ทางการเงิ นที+วดั มูลค่า ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั,นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี,
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบัญชี
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน

304.8
0.8

304.8
0.8

102.0
491.8
153.7
1,337.2

153.7
140.4

102.0
491.8
1,196.8

304.8
0.8
102.0
491.8
153.7
1,337.2
(หน่วย: ล้านบาท)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

254.1
1.0

254.1
1.0

10.4
284.3
112.4
1,560.1

112.4
140.9

10.4
284.3
1,419.2

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

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี, คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที+ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี,ไทย

ข)

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

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี,ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื+อวันที+ 10 พฤศจิกายน 2560
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