บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 30 กันยายน 2557
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี-ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื4อค้า
เงินลงทุนเผื4อขาย
เงินลงทุนที4จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว4 ไป
เงินให้กยู้ มื
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื4น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

2
3
4

5
5
5
5
6
7
8
9

156,418,031
15,899,744
320,873,640
611,078,169

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

301,026,186
956,580,805
1,359,139,967
4,385,730
10,504,118
242,738,064
8,664,794
78,393,518
436,922,405
4,502,625,171

331,925,690
911,092,342
1,157,394,020
4,385,730
11,202,621
222,992,421
9,573,614
79,446,064
392,293,128
4,279,021,165

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 30 กันยายน 2557
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส, ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส, ิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี-บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี-สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี-ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี-สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี-สินอื4น
รวมหนีส, ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที4ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื4นของส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุนจากการเปลี4ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส, ินและส่ วนของเจ้ าของ

10
11
12
8
13

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

กรรมการ

5,057,755
336,857,350

582,516
363,770,948

1,025,683,664
1,448,876,874
140,874,108
29,751,592
436,599,439
3,423,700,782

989,553,700
1,416,400,738
115,738,211
16,313,428
455,098,121
3,357,457,662

151,500,000

151,500,000

151,500,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

20,000,000
624,618,012

20,000,000
521,009,786

119,006,370
1,078,924,389
4,502,625,171
-

65,253,710
921,563,503
4,279,021,165
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี-ยประกันภัยที4ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื4น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื4น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

14

8

2557

(หน่วย: บาท)
2556

572,562,101
45,492,613
618,054,714

541,115,080
45,560,346
586,675,426

331,581,230
123,747,822
67,165,152
2,660,322
69,250,942
594,405,468
23,649,246
30,424,380
19,869,122
3,974,850
3,362,747
81,280,345

341,531,643
123,663,810
33,942,233
2,736,453
81,458,219
583,332,358
3,343,068
15,422,194
(3,445,405)
(34,698,324)
4,027,666
(15,350,801)

(1,742,009)
(1,742,009)
(217,169)
77,579,158
(12,445,332)
65,133,826

(1,733,844)
(1,733,844)
(223,383)
(19,041,872)
5,103,174
(13,938,698)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2556

2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี4ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื4อขาย
ภาษีเงินได้เกี4ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" สําหรับงวด (ขาดทุน)

17,819,288
(3,563,857)
14,255,431

(19,495,127)
3,899,025
(15,596,102)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)

79,389,257

(29,534,800)

0.43

(0.09)

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั-นพื-นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี-ยประกันภัยที4ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื4น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื4น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

14

8

2557

(หน่วย: บาท)
2556

1,664,175,683
154,375,084
1,818,550,767

1,533,826,106
147,233,366
1,681,059,472

1,017,044,242
394,292,058
149,097,537
8,766,325
251,101,551
1,820,301,713
(1,750,946)
75,762,168
39,627,852
70,948,070
9,976,942
194,564,086

963,460,901
365,527,006
97,340,720
8,500,672
229,182,552
1,664,011,851
17,047,621
91,278,151
89,304,676
(100,364,290)
8,102,414
105,368,572

(6,076,242)
(5,576,242)
(715,618)
182,195,984
(30,108,398)
152,087,586

(5,868,110)
(5,368,110)
(693,932)
93,438,420
(7,971,940)
85,466,480

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2556

2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี4ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื4อขาย
ภาษีเงินได้เกี4ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" สําหรับงวด (ขาดทุน)

67,190,824
(13,438,164)
53,752,660

(56,760,424)
11,352,085
(45,408,339)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

205,840,246

40,058,141

1.00

0.56

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั-นพื-นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2557
2557
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี-ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี4ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื4น
ดอกเบี-ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื4น
รายได้อื4น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
อุปกรณ์
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

(หน่วย: บาท)
2556

2,315,822,918
(178,274,392)
(1,195,036,590)
(24,473,575)
(410,089,196)
(64,302,937)
30,698,598
40,040,507
3,727,390
6,161,021
(405,375,342)
(24,187,965)
94,710,437

2,276,295,777
3,299,000
(1,020,359,333)
(28,957,393)
(398,464,240)
(41,042,138)
27,520,765
60,962,868
3,846,370
4,712,444
(337,473,832)
(41,295,465)
509,044,823

1,277,920,694
3,793,503
680,000,000
642,790
1,962,356,987

1,525,716,811
3,523,556
354,393,164
85,191
1,883,718,722

(1,084,487,007)
(3,095,000)
(962,888,373)
(39,527,332)
(2,089,997,712)
(127,640,725)

(1,696,455,773)
(4,085,000)
(839,332,178)
(24,241,656)
(2,564,114,607)
(680,395,885)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2557
2557
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ,นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

(48,479,360)
(48,479,360)
(81,409,648)
237,827,679
156,418,031
-

(หน่วย: บาท)
2556
(65,144,355)
(65,144,355)
(236,495,417)
342,868,223
106,372,806

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ0นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 19)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2556

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 19)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2557

151,500,000
151,500,000

163,800,007
163,800,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
20,000,000
487,289,324
(65,144,355)
85,466,480
20,000,000
507,611,449
20,000,000
20,000,000

521,009,786
(48,479,360)
152,087,586
624,618,012

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจาก
การเปลียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
134,208,901
(45,408,339)
88,800,562
65,253,710
53,752,660
119,006,370

รวม
956,798,232
(65,144,355)
40,058,141
931,712,018
921,563,503
(48,479,360)
205,840,246
1,078,924,389
-

