บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
31 มีนาคม 2557

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอของบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
และนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มขี อบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เชื่อมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้น ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็น
ตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน
ขอสรุป
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2557

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ
เบี้ยประกันภัยคางรับสุทธิ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน
ลูกหนี้-สุทธิ
สินไหมคางรับคูกรณี
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
4
5

104,773,119
12,298,654
281,151,506
1,484,724,888

122,665,606
11,608,372
239,758,232
1,530,197,114

6
6
6
7
8
9
10

666,848,194
561,199,183
8,019,284
3,093,380
27,704,574
32,461,865
101,449,400

587,805,612
542,047,905
7,999,840
3,445,629
24,727,728
32,453,241
99,574,532

16,198,149
27,132,353
40,976,900
22,555,226
3,390,586,675

16,198,149
23,209,813
39,963,133
23,800,770
3,305,455,676

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทน
และคาสินไหมทดแทนคางจาย
สํารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
หนี้สินอื่น
คานายหนาคางจาย
เจาหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

12
13

7,866,669
955,345,552

861,431,968

818,366,352
894,477,338
36,332,064

893,706,800
867,906,571
42,752,397

31,682,574
26,605,779
64,542,272
2,835,218,600

24,744,531
27,492,601
64,061,359
2,782,096,227

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล 717 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 5,080 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
หุนสามัญ 23,499,283 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 23,494,920 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)

14

7,170

50,800

234,992,830
235,000,000

234,949,200
235,000,000

7,170

50,800

234,992,830
235,000,000
103,600,111

234,949,200
235,000,000

(2,189,273)

(14,619,270)

23,500,000
20,000,000
175,457,237
555,368,075
3,390,586,675
-

23,500,000
20,000,000
155,878,608
523,359,449
3,305,455,676
-

14

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล 717 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 5,080 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
หุนสามัญ 23,499,283 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 23,494,920 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
- สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น
ยังไมจัดสรร

6.3

รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

103,600,111

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายได
คาใชจาย
การรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
คาใชจายในการดําเนินงาน

15

รวมคาใชจายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม
รายไดอื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

2557

(หนวย: บาท)
2556

339,370,179
35,040,003
374,410,182

293,718,443
40,250,246
333,968,689

166,773,109
73,818,542
40,005,969
6,236,074
77,534,156
364,367,850
10,042,332

145,484,557
75,290,700
45,525,553
7,932,042
54,299,217
328,532,069
5,436,620

10,929,066
767,014
5,128,110
26,866,522

8,363,999
32,524,194
38,000
1,943,855
48,306,668

1,454,920
1,212,425
509,058
23,690,119

1,541,346
1,284,455
647,514
44,833,353

(4,111,490)
19,578,629

(8,420,201)
36,413,152

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ

(หนวย: บาท)
2556

2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี

15,537,497
(3,107,500)
12,429,997

21,961,446
(4,392,290)
17,569,156

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

32,008,626

53,982,308

0.83

1.55

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ (หมายเหตุ 14)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
211,710
234,788,290
127,750
(127,750)
83,960
234,916,040
50,800
(43,630)
7,170

234,949,200
43,630
234,992,830

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
103,600,111
103,600,111
103,600,111
103,600,111

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
- สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน
จัดสรรแลว
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น
25,088,051
23,500,000
20,000,000
17,569,156
42,657,207
23,500,000
20,000,000
(14,619,270)
12,429,997
(2,189,273)

23,500,000
23,500,000

20,000,000
20,000,000

ยังไมจัดสรร
106,311,716
36,413,152
142,724,868

รวม
513,499,878
53,982,308
567,482,186

155,878,608
19,578,629
175,457,237
-

523,359,449
32,008,626
555,368,075
-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
2556

440,205,510
48,705,331
(192,462,585)
(8,841,266)
(85,073,757)
(40,021,193)
11,259,610
5,128,109
(107,346,291)
(1,227,189)
70,326,279

457,123,925
141,622,407
(209,733,797)
(1,500,260)
(70,079,301)
(45,525,553)
7,292,108
1,943,855
(49,194,740)
(5,768,952)
226,179,691

13,149,986
352,249
40,011,077
53,513,312

131,106,754
388,317
10,011,075
141,506,146

(96,845,302)
(40,011,077)
(4,021,116)
(854,583)
(141,732,078)
(88,218,766)
(17,892,487)
122,665,606
104,773,119
-

(192,603,597)
(300,000)
(70,011,075)
(1,850,428)
(1,477,918)
(266,243,018)
(124,736,872)
101,442,819
89,043,431
190,486,250

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทยประกันภัยจํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ
บริษัทไทยประกันภัยจํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม
16 สาขา ที่ อยู ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯอยู ที่ เลขที่ 34/3 ซอยหลั งสวน ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุ ม พิ นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งรายแรง
ในป 2554 ไดเกิดอุทกภัยครั้งรายแรงขึ้นในประเทศไทยโดยน้ําไดเขาทวมพื้นที่ตางๆเปนวงกวางอยาง
ตอเนื่องทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมหลายแหง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดบันทึกผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาวในงบการเงินจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2557 ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

คาสินไหมทดแทน
กอนการ
ประกันภัยตอ
15.39
2,332.11
2,347.50

สํารองคาสินไหมทดแทน
สินไหมทดแทนจาย
รวม
สวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอตามสัญญา Excess of Loss
คาสินไหมทดแทนสุทธิ
คาสินไหมทดแทนสุทธิ - สวนที่เคยรับรูเปนคาใชจายแลว

คาสินไหมทดแทน
สวนที่เรียกคืนจาก
การเอาประกันภัยตอ
11.86
2,123.85
2,135.71

คาสินไหมทดแทนสุทธิ - สวนที่รับรูเปนคาใชจาย(โอนกลับ) ในไตรมาสที่ 1 ป 2557

คาสินไหม
ทดแทน
หลังการ
ประกันภัยตอ
3.53
208.26

คาสินไหม
ทดแทนจาก
สัญญารับ
ประกันภัยตอ
ชวงแบบ
อัตราสวน
ตามขอตกลง
ของตลาด
44.69
68.25

คาสินไหม
ทดแทน
48.22
276.51

211.79
(195.57)
16.22
(16.21)
0.01

112.94
(4.48)
108.46
(108.71)
(0.25)

324.73
(200.05)
124.68
(124.92)
(0.24)

บริษัทฯไดประมาณการอยางดีที่สุดสําหรับสํารองคาสินไหมทดแทนและสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืน
จากบริษัทประกันภัยตอ โดยอางอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการสํารวจภัยที่ไดรับ

1

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหว างกาลนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบั บที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ซึ่งเปนไปตามรูปแบบงบการเงินที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด ดังนั้น
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคู
ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม
ก.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพยไมมตี ัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินทีเ่ กิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มลี ักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตน
ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯหรือไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ข.

มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนอยูในระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินใน
ปที่เริ่มใช โดยฝายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้
2.3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงิ น ระหว า งกาลนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยใช น โยบายการบั ญ ชี แ ละวิ ธี ก ารคํ า นวณเช น เดี ย วกั บ ที่ ใ ช ใ น
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยกเวนวิธีการคํานวณสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ
เปนรายได ดังนี้
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทฯไดเปลี่ยนวิธีคํานวณสํารองเบี้ยประกันภัยรับกอนการเอาประกันตอ
สําหรับการประกันภัยประเภทที่นอกเหนือจากการประกันภัยขนสงเฉพาะเที่ยวและการประกันภัยอุบัติเหตุ
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุมครองไมเกิน 6 เดือน จากวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบสี่ หรือ 1/24)
เปนวิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งสวนสามรอยหกสิบหา หรือ 1/365) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือวาเปน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี จึงใชวิธีการเปลี่ยนทันที ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาระบบงาน และวิธีการคํานวณนี้ยังคงเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินอยางเปน
สาระสําคัญ

3.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

31 มีนาคม 2557
265,000
104,508,119
308,011,078
412,784,197
(261,000,000)
(47,011,078)
104,773,119

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556
265,000
122,400,606
308,011,078
430,676,684
(261,000,000)
(47,011,078)
122,665,606
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
4.

เบี้ยประกันภัยคางรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับจําแนกอายุตาม
เงินตนที่คางชําระนับตั้งแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกิน 30 วัน
คางรับ 31 - 60 วัน
คางรับ 61 - 90 วัน
คางรับ 91วัน - 1 ป
คางรับเกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ

จากผูเ อา
ประกันภัย
27,310,886
9,682,896
3,320,313
1,647,211
6,119,150
283,001
48,363,457
(106,157)
48,257,300

31 มีนาคม 2557
จากตัวแทนและ
นายหนา
จากการรับ
ประกันภัย
ประกันภัยตอ
150,665,022
38,921,029
18,699,909
11,647,332
14,935,825
10,939
1,936,150
55,836
236,805,267
66,775
(3,977,836)
232,827,431
66,775

รวม
177,975,908
48,603,925
22,020,222
13,294,543
21,065,914
2,274,987
285,235,499
(4,083,993)
281,151,506
(หนวย: บาท)

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกิน 30 วัน
คางรับ 31 - 60 วัน
คางรับ 61 - 90 วัน
คางรับ 91วัน - 1 ป
คางรับเกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ

จากผูเ อา
ประกันภัย
25,099,107
10,053,823
6,771,465
2,192,127
4,003,879
48,120,401
(307,633)
47,812,768

31 ธันวาคม 2556
จากตัวแทนและ
นายหนา
จากการรับ
ประกันภัย
ประกันภัยตอ
127,811,452
30,010,869
10,939
18,968,625
6,717,554
10,650,338
38,182
152,755
17,654
194,311,593
66,775
(2,432,904)
191,878,689
66,775

รวม
152,910,559
40,075,631
25,740,090
8,909,681
14,692,399
170,409
242,498,769
(2,740,537)
239,758,232

สําหรับเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑการติดตามหนี้ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกวากําหนดรับชําระ บริษัทฯไดดําเนินการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป
5

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
5.

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

เงินวางไวจากการประกันภัยตอ
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ - สุทธิ
สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

31 มีนาคม 2557
32,185
796,591,371
657,400,130
30,701,202
1,484,724,888

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556
128,044
749,059,313
737,622,955
43,386,802
1,530,197,114

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอจําแนก
อายุตามเงินตนที่คางชําระแสดงไดดังนี้

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกินระยะเวลา 12 เดือน
คางรับเปนระยะเวลา 1 - 2 ป
คางรับเกินกวา 2 ป
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ - สุทธิ

31 มีนาคม 2557
387,552,630
175,056,827
236,650,227
560,652
799,820,336
(3,228,965)
796,591,371

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556
357,547,393
253,272,682
140,933,752
534,451
752,288,278
(3,228,965)
749,059,313

เงินสํารองสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รวมสํารองประกันภัยสวนที่
เรียกคืนจากการประกันภัยตอของมหาอุทกภัยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จํานวน
เงินประมาณ 16.55 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 89.92 ลานบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
6.

เงินลงทุนในหลักทรัพย

6.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
หนวยลงทุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป

31 มีนาคม 2557
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหนาย
มูลคายุติธรรม

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหนาย
มูลคายุติธรรม

94,737,678
190,084,399
289,643,205
95,119,502
669,584,784
(2,736,590)
666,848,194

94,902,588
175,090,276
280,967,332
55,119,502
606,079,698
(18,274,086)
587,805,612

97,217,471
193,303,782
276,424,881
98,839,150
1,062,910
666,848,194
666,848,194

254,188,105
307,011,078
561,199,183

235,036,827
307,011,078
542,047,905

8,853,655
(834,371)
8,019,284

8,834,211
(834,371)
7,999,840

96,178,123
176,855,464
256,392,459
57,293,913
1,085,653
587,805,612
587,805,612
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
6.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีระยะเวลาคงเหลือดังนี้
(หนวย: บาท)

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

ภายใน 1 ป

31 มีนาคม 2557
ครบกําหนด
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

40,000,000
40,000,000
287,407
40,287,407

44,576,046
105,084,399
149,660,445
3,011,771
152,672,216

50,161,632
45,000,000
95,161,632
2,399,998
97,561,630

94,737,678
190,084,399
284,822,077
5,699,176
290,521,253

1,000,000
250,011,078
251,011,078

144,303,379
57,000,000
201,303,379

108,884,726
108,884,726

254,188,105
307,011,078
561,199,183

รวม

(หนวย: บาท)

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

ภายใน 1 ป

31 ธันวาคม 2556
ครบกําหนด
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

50,000,000
50,000,000
414,703
50,414,703

44,736,433
90,090,276
134,826,709
1,991,880
136,818,589

50,166,155
35,000,000
85,166,155
634,140
85,800,295

94,902,588
175,090,276
269,992,864
3,040,723
273,033,587

200,011,078
200,011,078

145,545,541
107,000,000
252,545,541

89,491,286
89,491,286

235,036,827
307,011,078
542,047,905

รวม
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
6.3 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ - สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ยอดคงเหลือตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงระหวางงวด
กําไรที่รวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2557
(14,619,270)
16,304,511
(767,014)
15,537,497
(3,107,500)
12,429,997
(2,189,273)

(หนวย: บาท)
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
25,088,051
(4,710,690)
(44,923,461)
(49,634,151)
9,926,830
(39,707,321)
(14,619,270)

6.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยบางสวนไวเปนหลักประกันดังนี้

หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน (หมายเหตุ 18)
พันธบัตร เงินฝากและตั๋วแลกเงินจัดสรรไวเปนเงินสํารองไวกับ
นายทะเบียน (หมายเหตุ 19)
พันธบัตรวางค้ําประกันที่เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
เงินฝากธนาคารวางค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ / การใชบริการ
รวม

31 มีนาคม 2557
14,000

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2556
14,000

187,000

187,000

1,450
10,011

1,750
10,011

212,461

212,761
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
7.

เงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มูลคาของเงินใหกูยืมแกพนักงานในโครงการสวัสดิการ
แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้
31 มีนาคม 2557
เงินตน
อัตราดอกเบี้ย
1.75% - 2.75%
3,093,380
3,093,380

ระยะเวลาคางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
รวม

8.

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556
เงินตน
อัตราดอกเบี้ย
2.00% - 3.00%
3,445,629
3,445,629

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ที่ดิน
มูลคาสุทธิตามบัญชี
10,163,636
ณ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่มระหวางงวด
โอนเขา (ออก) ระหวางงวด
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2557
10,163,636

9.

อาคาร

เครื่องตกแตง
ติดตั้ง
และอุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวางทํา

รวม

574,024
(59,042)

9,141,529
1,896,635
2,879,650
(830,921)

1,661,376
(154,307)

3,187,163 24,727,728
2,124,481 4,021,116
(2,879,650)
- (1,044,270)

514,982

13,086,893

1,507,069

2,431,994

27,704,574

สินทรัพยไมมีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร
รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุปไดดังนี้
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่มระหวางงวด -ราคาทุน
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2557

(หนวย: บาท)
32,453,241
854,583
(845,959)
32,461,865
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
10. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี/คาใชจายภาษีเงินได
10.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
31 มีนาคม 2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานคางจาย
สํารองคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแตยังมิไดรายงาน
ใหบริษัทฯทราบ (IBNR)
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - หลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(หนวย:บาท)
31 ธันวาคม 2556

4,543,294
5,522,505

4,283,003
5,207,819

12,852,708
26,542,664
51,274,038
166,874
547,317

10,543,807
21,385,175
54,333,037
166,874
3,654,817

101,449,400

99,574,532

10.2 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2557
2556
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดที่คํานวณตามหลักเกณฑของประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

9,093,858

20,691,539

(4,982,368)
4,111,490

(12,271,338)
8,420,201
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
11. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอคางจาย
เงินถือไวจากการประกันภัยตอ
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตออื่น
รวมเจาหนี้บริษทั ประกันภัยตอ

31 มีนาคม 2557
23,312,013
108,276,538
823,757,001
955,345,552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556
17,511,970
116,183,378
727,736,620
861,431,968

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2557
893,706,800

(หนวย: บาท)
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
1,489,193,019

12. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

ยอดคงเหลือตนงวด
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน
การจัดการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด
การเปลี่ยนแปลงคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทนของปอุบัติเหตุงวดกอน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทนจายระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

189,900,895

1,307,907,888

(22,569,199)

(817,618,620)

(242,672,144)
818,366,352

(1,085,775,487)
893,706,800

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯมีสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายที่เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยตอจํานวน 101.27 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 101.80 ลานบาท)
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รวมสํารองคาสินไหม
ทดแทนของมหาอุทกภัยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จํานวน 60.08 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2556: 136.58 ลานบาท)
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13. สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัย หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งเปนจํานวนที่สูงกวาระหวาง
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดและสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
13.1 สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือตนงวด
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2557
867,906,571
485,027,286
(458,456,519)
894,477,338

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
796,378,063
1,876,463,349
(1,804,934,841)
867,906,571

13.2 สํารองความเสีย่ งภัยที่ยังไมสนิ้ สุด
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือตนงวด
ประมาณการคาสินไหมที่จะเกิดขึ้นในงวดนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2557
493,021,709
224,898,989
(173,049,702)
544,870,996

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
493,247,776
604,728,208
(604,954,275)
493,021,709

14. ทุนเรือนหุน
ในระหวางงวด ผูถือหุนบุริมสิทธิไดใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญจํานวน 4,363 หุนใน
อัตราหุนบุริมสิทธิ 1 หุนตอหุนสามัญ 1 หุน ซึ่งบริษัทฯจดทะเบียนการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
กับกระทรวงพาณิชยแลวในระหวางงวด ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 คงเหลือหุนบุริมสิทธิที่ยังไม
แปลงสภาพจํานวน 717 หุน
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15. คาใชจายในการดําเนินงาน
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2556
คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับ
ประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณที่
ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย
คาภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (บวกกลับ)
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

27,282,929

27,990,758

15,266,234
1,605,484
1,301,457
32,078,052
77,534,156

14,283,254
1,229,139
(586,771)
11,382,837
54,299,217

16. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางงวด
17. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2556
2557
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท รวมทนุไทย จํากัด
เบี้ยประกันภัยรับ
คาเชาและบริการจาย

116
3,221

นโยบายการกําหนดราคา

102 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
2,622 คิดในอัตราเฉลี่ย 432 บาท ตอตารางเมตรตอ
เดือน (2556: 396 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มี
รายละเอียดดังนี้
31 มีนาคม 2557
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท รวมทนุไทย จํากัด
(มีกรรมการรวมกัน และถือหุนซึ่งกันและกัน)
เงินลงทุนในหุนสามัญ

6,000

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2556

6,000

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่
ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2556
9,463
8,167
271
259
9,734
8,426

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

18. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2557 และ31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ฯได ว างหลั ก ประกั น ไว กั บ นายทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล

31 มีนาคม 2557
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
14,000,000
15,118,545

(หนวย:บาท)
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
14,000,000
15,029,527

19. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสํารองประกันภัยกับ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน
พันธบัตรรัฐบาล
รวม

31 มีนาคม 2557
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
37,000,000
37,000,000
150,000,000
154,431,018
191,431,018
187,000,000

(หนวย:บาท)
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
37,000,000
37,000,000
150,000,000
154,682,851
187,000,000
191,682,851
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20. สวนงานดําเนินงาน
บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและตามกิจกรรมที่ดําเนินงาน ใน
ระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงาน
ข อ มู ล รายได แ ละกํ า ไรก อ นภาษี เ งิ น ได ข องส ว นงานของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

ประกันอัคคีภัย
สวนงานรับประกันภัย
รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไมถือเปนรายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน
การจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยกอน
คาใชจายเงินสมทบและรายไดอื่น
คาใชจายเงินสมทบ
รายไดอื่น
กําไรจากสวนงานรับประกันภัย
สวนงานลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
กําไรจากการลงทุน
กําไรจากสวนงานลงทุน
กําไรกอนภาษีเงินได

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ประกัน
อุบัติเหตุสวน
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
บุคคล
ทะเลและขนสง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

39,436,107
(18,333,783)
21,102,324

5,261,631
(931,113)
4,330,518

268,222,635
(2,988,813)
265,233,822

111,724,992
(50,518,433)
61,206,559

60,381,921
(48,768,279)
11,613,642

485,027,286
(121,540,421)
363,486,865

(8,064,699)
13,037,625
4,049,546
17,087,171

1,027,069
5,357,587
243,027
5,600,614

(9,350,102)
255,883,720
122,249
256,005,969

(8,802,322)
52,404,237
16,675,668
69,079,905

1,073,368
12,687,010
13,949,513
26,636,523

(24,116,686)
339,370,179
35,040,003
374,410,182

268,244
8,101,421
3,757,673

1,988,391
533,083
526,176

133,572,539
42,272,938
17,026,707

28,983,286
14,663,420
17,284,643

1,960,649
8,247,680
1,410,770

166,773,109
73,818,542
40,005,969

12,127,338
4,959,833

3,047,650
2,552,964

6,236,074
199,108,258
56,897,711

60,931,349
8,148,556

11,619,099
15,017,424

6,236,074
286,833,694
87,576,488
(77,534,156)
10,042,332
(3,176,403)
5,128,110
11,994,039
10,929,066
767,014
11,696,080
23,690,119
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(หนวย: บาท)

ประกันอัคคีภัย
สวนงานรับประกันภัย
รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไมถือเปนรายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน
การจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยกอน
คาใชจายเงินสมทบและรายไดอื่น
คาใชจายเงินสมทบ
รายไดอื่น
กําไรจากสวนงานรับประกันภัย
สวนงานลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
กําไรจากการลงทุน
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม
กําไรจากสวนงานลงทุน
กําไรกอนภาษีเงินได

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกันภัย
ประกัน
ทางทะเล
อุบัติเหตุ
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น
และขนสง
สวนบุคคล

รวม

42,751,863
(22,909,127)
19,842,736

3,274,507
(639,398)
2,635,109

279,335,323
(4,966,538)
274,368,785

99,680,145
(45,638,850)
54,041,295

89,103,723
(72,327,885)
16,775,838

514,145,561
(146,481,798)
367,663,763

(2,474,040)
17,368,696
5,686,397
23,055,093

1,730,481
4,365,590
145,652
4,511,242

(62,918,082)
211,450,703
286,026
211,736,729

(5,839,901)
48,201,394
15,061,754
63,263,148

(4,443,778)
12,332,060
19,070,417
31,402,477

(73,945,320)
293,718,443
40,250,246
333,968,689

1,181,465
8,259,640
2,590,908

1,004,370
356,652
348,499

120,487,140
43,647,813
25,254,290

21,521,585
11,009,350
15,723,432

1,289,997
12,017,245
1,608,424

145,484,557
75,290,700
45,525,553

12,032,013
11,023,080

1,709,521
2,801,721

7,932,042
197,321,285
14,415,444

48,254,367
15,008,781

14,915,666
16,486,811

7,932,042
274,232,852
59,735,837
(54,299,217)
5,436,620
(3,473,315)
1,943,855
3,907,160
8,363,999
32,524,194
38,000
40,926,193
44,833,353
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2557 บริ ษั ท ฯมี ร ายจ า ยฝ า ยทุ น จํ า นวน 1 ล า นบาท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การซื้ อ ระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน
21.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคาร เชาอุปกรณและบริการ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 3 ถึง 5 ป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 5 ป

35.42
42.91

21.3 คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯมีคดีที่บริษัทฯถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการเปนผูรับประกันภัย โดย
ทุนประกันสูงสุดรวมของกรมธรรมที่ถูกฟองรองหลังจากหักสวนที่ไดรับคืนจากการประกันภัยตอคิดเปนจํานวน
รวม 36.61 ลานบาท ซึ่งผลของการพิจารณาคดียังไมสิ้นสุด อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผื่อผล
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นบางสวนไวในงบการเงินเปนจํานวนประมาณ 19.80 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาสํารอง
เผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจํานวนดังกลาวเพียงพอแลว
22. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 1/2557 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไร
สะสมใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญรวมจํานวน
23,500,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.02 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 23.97 ลานบาท และกําหนดจาย
เงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
23. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
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