บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
31 มีนาคม 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อของบริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

สมใจ คุณปสุ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2562

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี�ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื�น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�อื�น - สุทธิ
สินไหมค้างรับคืนจากคู่กรณี - สุทธิ
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

5
6

280,857,266
344,063,223
6,806,493
826,491,021
83,873,078

339,239,428
328,677,474
8,330,247
693,355,499
82,400,753

7
8
9
10
11

1,542,948,118
3,607,754
35,463,981
25,040,830
140,083,197

1,431,003,231
3,508,531
36,415,511
25,426,975
133,346,443

13,994,688
20,507,319
24,351,861
45,230,561
3,393,319,390

13,994,688
16,889,450
20,553,413
44,570,346
3,177,711,989

3
4

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ
หนี�สิน
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินอื�น
เบี�ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื�น ๆ
รวมหนี�สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

12
13

31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

2,134,599,166
494,509,067
2,903,033
13,064,798

1,947,312,916
456,550,651
14,149,336

14,152,965
47,694,631
41,939,512
54,253,491
20,030,377
2,823,147,040

14,761,436
50,827,268
31,324,442
66,096,582
20,441,374
2,601,464,005

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 717 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 23,499,283 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 717 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 23,499,283 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื�น
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

7.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

7,170
234,992,830
235,000,000

7,170
234,992,830
235,000,000

7,170
234,992,830
235,000,000
103,600,111

7,170
234,992,830
235,000,000
103,600,111

23,500,000
20,000,000
171,976,914
16,095,325
570,172,350
3,393,319,390
-

23,500,000
20,000,000
200,527,607
(6,379,734)
576,247,984
3,177,711,989
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี�ยประกันภัยรับ
หัก: เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้ลด (เพิ�ม)
จากงวดก่อน
เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

14

11

2562

(หน่วย: บาท)
2561

623,396,367
(274,909,492)
348,486,875

586,282,419
(196,031,026)
390,251,393

26,725,699
375,212,574
94,521,596
8,317,604
1,712,718
479,764,492

(62,376,476)
327,874,917
66,450,339
10,025,306
12,825,765
5,349,896
422,526,223

426,745,607
(142,349,804)
96,593,076
68,646,970
68,867,864
518,503,713
(38,739,221)
8,457,938
(30,281,283)

285,867,496
(103,312,318)
92,974,306
70,921,306
57,999,148
404,449,938
18,076,285
(3,236,294)
14,839,991

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

7.2

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
2561

2562

28,200,949
(5,640,190)

(19,786,144)
3,957,229

22,560,759

(15,828,915)

2,056,113
(411,223)

-

1,644,890
24,205,649

(15,828,915)

(6,075,634)

(988,924)

(1.29)

0.63

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี�ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี�ยวกับการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื�น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
2561

619,077,461
(53,859,468)
11,001,451
1,716,251
(277,390,318)
(20,142,057)
(113,923,029)
(69,562,291)
(68,231,439)
(1,427,196)
(214,907,565)
(99,223)
130,000,000
(57,747,423)

556,041,431
309,538
14,060,866
5,393,456
(341,672,354)
(21,659,960)
(99,903,305)
(70,391,678)
(70,241,507)
(1,520,482)
102,883,226
(837,183)
(49,000,000)
23,462,048

(64,739)
(570,000)
(634,739)
(58,382,162)
339,239,428
280,857,266
-

(467,005)
(467,005)
22,995,043
162,050,664
185,045,707

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: บาท)

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2561

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
7,170
234,992,830
7,170
234,992,830

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
103,600,111
103,600,111

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื�น
23,500,000
20,000,000
23,500,000
20,000,000

ยังไม่จัดสรร
288,001,501
14,839,991
14,839,991
302,841,492

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน
จากการวัดมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการ รวมองค์ประกอบอื�น
เงินลงทุนเผื�อขาย
ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของเจ้าของ
15,689,710
15,689,710
(15,828,915)
(15,828,915)
(15,828,915)
(15,828,915)
(139,205)
(139,205)

7,170
-

234,992,830
-

103,600,111
-

23,500,000
-

20,000,000
-

200,527,607
(30,281,283)
1,644,890
(28,636,393)

(19,848,824)

7,170
-

234,992,830
-

103,600,111
-

23,500,000
-

20,000,000
-

85,700
171,976,914
-

รวม
685,791,322
14,839,991
(15,828,915)
(988,924)
684,802,398

22,560,759
22,560,759

13,469,090
-

(6,379,734)
22,560,759
22,560,759

576,247,984
(30,281,283)
24,205,649
(6,075,634)

2,711,935

(85,700)
13,383,390

(85,700)
16,095,325
-

570,172,350
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
และตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม 2561 มีบริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จํากัดที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่และถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 67.93 ของจํานวนหุ ้นที่
ออกจําหน่ายทั้งหมด
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย บริ ษทั ฯมีสาขาในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัดรวม 14 สาขา
ที่อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุ มพินี เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพฯ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่ นเดี ยวกับ งบการเงิ นประจํา ปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงิ นที่ กาํ หนดในประกาศ คปภ.
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร เงื่ อ นไขและระยะเวลาในการจัด ทํา และยื่น งบการเงิ น และรายงานเกี่ ย วกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับ ปรั บปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํา นวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบัง คับ ใช้สํา หรั บ
งบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ
รับรู้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่ กิ จ การคาดว่ า จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ จากการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ส่ ง มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า
และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุ การณ์ ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการให้ทางเลือกสําหรับผูร้ ับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถื อปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมื อทางการเงิ น
(ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563) บางประการเป็ น
การชัว่ คราว และให้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สําหรั บ ธุ รกิ จประกันภัย แทนสําหรั บรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรื อก่ อน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับใช้
มาตรฐานฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั และฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างพิจารณาทางเลือกตามที่กล่าวข้างต้น
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ ง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและโมเดลธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมื อทางการเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ นด้า น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ให้ขอ้ ยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ใน
ปี 2563 เป็ นการชัว่ คราว โดยแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ มีขอ้ กําหนดบางเรื่ องที่แตกต่างจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยมีเรื่ องที่สาํ คัญ ดังนี้
-

การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ให้ จ ัด ประเภทเป็ นหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ค้า
หลัก ทรั พ ย์เผื่ อขาย ตราสารหนี้ ที่ จะถื อจนครบกํา หนด และลู ก หนี้ และเงิ น ให้กู้ยืม โดยไม่ต้อ ง
คํานึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุ รกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

-

การรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ผลกําไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลกําไรขาดทุนจากการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง สําหรับตราสารทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ให้รับรู ้เข้าส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

-

กําหนดให้อนุ พนั ธ์แฝงในสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่เป็ นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา

นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวมีขอ้ กําหนดบางเรื่ องที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 7 ในส่ วนของการเปิ ดเผยรายการ
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่า งการประเมิ นผลกระทบที่ อ าจมี ต่ องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ ม นํา
มาตรฐานกลุ่ ม เครื่ องมื อทางการเงิ นดัง กล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางเลื อกตามที่
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีอนุญาตไว้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่า งการประเมิ นผลกระทบที่ อ าจมี ต่ องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ ม นํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.3 นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ จัด ทํา ขึ้ น โดยใช้ น โยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธี ก ารคํา นวณเช่ น เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ ใ น
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.

31 มีนาคม 2562
265,000
280,592,266
280,857,266

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
365,000
338,874,428
339,239,428

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลื อของเบี้ย ประกันภัย ค้า งรั บ จากการรั บ
ประกันภัยโดยตรง จําแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ งชําระนับตั้งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการ
เก็บเบี้ยประกันภัย แสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2562
229,003,656
64,987,164
21,153,526
14,597,215
61,601,364
391,342,925
(47,279,702)
344,063,223

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
245,573,031
39,613,491
27,776,344
7,791,128
55,401,183
376,155,177
(47,477,703)
328,677,474
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สําหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
5.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2562
สํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

6.

379,597,195
454,065,183
(7,171,357)
826,491,021

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
327,193,599
373,333,257
(7,171,357)
693,355,499

ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

31 มีนาคม 2562
5,004
83,868,074
83,873,078

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
5,004
82,395,749
82,400,753

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกอายุ
ตามเงินต้นที่คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2562
40,405,634
26,309,462
16,360,007
792,971
83,868,074

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
46,374,496
28,042,100
5,919,746
2,059,407
82,395,749
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
31 มีนาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
285,483,769
288,342,311
286,672,973
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
409,806,686
411,619,381
329,807,586
ตราสารทุน
234,351,981
217,012,182
233,185,316
หน่วยลงทุน
230,876,361
246,871,577
97,138,995
63,265
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
1,160,518,797 1,163,908,716
946,804,870
บวก: กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
3,389,919
(24,811,030)
(2,410,024)
(2,410,024)
(2,410,024)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
1,161,498,692 1,161,498,692
919,583,816
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
119,438,508
119,408,497
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
260,011,078
390,011,078
เกินกว่า 3 เดือน
379,449,586
509,419,575
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
2,834,211
2,834,211
(834,371)
(834,371)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
1,999,840
1,999,840
รวมเงินลงทุนทั่วไป
1,542,948,118
1,431,003,231
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

289,879,421
331,235,554
205,739,301
95,029,195
110,369
921,993,840
(2,410,024)
919,583,816
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่ า) ทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรั พ ย์
เผือ่ ขาย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งระหว่างงวด
ขาดทุนที่รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิ (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
(19,848,824)
15,689,710
28,200,949
28,200,949
(5,640,190)
22,560,759
2,711,935

(46,401,345)
1,978,178
(44,423,167)
8,884,633
(35,538,534)
(19,848,824)

7.3 เงินลงทุนทีต่ ิดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี้
31 มีนาคม 2562
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคาร
รวม

10,001,078
10,000
10,011,078

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
10,001,078
10,000
10,011,078

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้กบั นายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินให้ ก้ ูยมื
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ ืมจําแนกอายุตามเงินต้นแสดง
ได้ดงั นี้

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมเงินให้กยู้ ืม

31 มีนาคม 2562
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
3,607,754
3,607,754
-

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
3,508,531
3,508,531
-

จํานวนดังกล่าวเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิ การโดยมีบุคคลคํ้าประกันเงิ นกู้ กําหนด
วงเงินกูย้ มื ไม่เกิน 1,000,000 บาท และคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่งบวกร้อยละ 1 ต่อปี
9.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562

ที่ดิน
23,100,072
23,100,072

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
อาคาร
สํานักงาน
ยานพาหนะ
3,899,928
9,415,509
2
64,739
(107,124)
(909,145)
3,792,804
8,571,103
2

รวม
36,415,511
64,739
(1,016,269)
35,463,981

10. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2562
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
16,696,110
570,000
(956,145)
16,309,965

งาน
ระหว่างทํา
8,730,865
8,730,865

(หน่วย: บาท)

รวม
25,426,975
570,000
(956,145)
25,040,830
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
11.1 สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่
31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้
รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

31 มีนาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

(หน่วย: บาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม
2562
2561

14,596,098
2,673,745
35,799,646

14,663,198
2,891,008
37,803,624

(67,100)
193,960
(2,003,978)

(401,029)
92,668
6,477,339

11,790,354
79,101,736
166,874
-

11,032,914
64,773,091
166,874
420,800

757,440
14,328,645
(420,800)

60,186
(451,831)
-

144,128,453

4,962,206
136,713,715

677,984
3,367,272
4,045,256
140,083,197

3,367,272
3,367,272
133,346,443
12,788,167

5,777,333
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

4,330,229

9,013,627

(12,788,167)
(8,457,938)

(5,777,333)
3,236,294

รายการกระทบยอดจํา นวนเงิ น ระหว่า งค่ า ใช้จ่ า ย (รายได้) ภาษี เ งิ นได้ก ับ ผลคู ณ ของกํา ไร (ขาดทุ น )
ทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้
ดังนี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
(38,739,221)
18,076,285
ร้อยละ 20
(7,747,844)

ร้อยละ 20
3,615,257

(710,094)
(8,457,938)

(378,963)
3,236,294
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2562
หนี้สินตามสัญญา
หนี้สินส่ วน
ประกันภัย
ที่เอาประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
- สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

812,079,679

(349,990,727)

462,088,952

81,386,884

(22,435,111)

58,951,773

1,241,132,603
2,134,599,166

(454,065,183)
(826,491,021)

787,067,420
1,308,108,145
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2561
หนี้สินตามสัญญา
หนี้สินส่ วน
ประกันภัย
ที่เอาประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
- สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

682,398,484

(297,398,757)

384,999,727

77,788,056

(22,623,485)

55,164,571

1,187,126,376
1,947,312,916

(373,333,257)
(693,355,499)

813,793,119
1,253,957,417
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.1. สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและ
ข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562
760,186,540
437,034,816
8,144,851
(311,899,644)
893,466,563

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
809,593,302
1,430,104,661
(59,874,716)
(1,419,636,707)
760,186,540

12.2 สํ ารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562
1,187,126,376
623,396,367
(569,390,140)
1,241,132,603

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
1,168,283,650
2,335,737,774
(2,316,895,048)
1,187,126,376

31 มีนาคม 2562
343,190,549
151,318,518
494,509,067

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
272,250,214
184,300,437
456,550,651

13. เจ้ าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
29,026,316
26,189,242
17,987,555
16,284,682
413,756
1,069,975
(337,842)
(2,005,144)
4,575,639
6,290,868
17,202,440
10,169,525
68,867,864
57,999,148

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าโฆษณาส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

15. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กํา ไร (ขาดทุ น) ต่ อหุ ้ นขั้น พื้นฐานคํา นวณโดยหารกํา ไร (ขาดทุ น) สํา หรั บ งวด (ไม่รวมกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญและหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออก
อยูใ่ นระหว่างงวด
16. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อ

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

24,448
150,358

33,894

(หน่วย: บาท)

นโยบายการกําหนดราคา

237,460 เป็ นไปตามสัญญาการประกันภัย
- เป็ นไปตามสัญญาการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัย
และประกันภัยต่อ
- เป็ นไปตามสัญญาการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัย
และประกันภัยต่อ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกันภัยต่อ
ค่าบริ การงานสนับสนุนจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
341

8,218,725
500,651

(หน่วย: บาท)

นโยบายการกําหนดราคา
- เป็ นไปตามสัญญาการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัย
และประกันภัยต่อ
- ราคาตามสัญญา
- อัตราใกล้เคียงกับที่บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันคิดกับลูกค้าทัว่ ไป

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มี นาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
มีรายละเอียด ดังนี้
31 มีนาคม 2562
ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ อนื่ - สํ ารองสิ นไหมรับคืนจากคู่กรณีสุทธิ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ อนื่ - ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เจ้ าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่ อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หนีส้ ิ นอืน่ - ค่ าบริการงานสนับสนุนค้ างจ่ าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั เครื ออาคเนย์ จํากัด

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

57,025

27,208

2,064,878

1,473,246

37,602
4,017,669

-

249,443

117,806

2,739,575

2,739,575
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2562
2561
4,961,618
14,985,863
355,200
774,311
5,316,818
15,760,174

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

17. หลักทรัพย์ ประกันและทรัพย์ สินทีจ่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จดั สรรไว้
เป็ นเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2562
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ทรัพย์ สินที่จดั สรรเป็ นเงินสํ ารอง
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สิน
ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารอง

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม

14.03

14.60

14.03

14.60

151.84
45.00

160.18
47.27

119.41
45.00

127.97
47.39

210.87

222.05

178.44

189.96

18. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน
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ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ประกันภัย
ประกันภัยทาง
อุบตั ิเหตุ
ทะเลและ
ส่วนบุคคล
ประกันภัย
ขนส่ ง
ประกันอัคคีภยั
ประกันภัยรถ และสุ ขภาพ
เบ็ดเตล็ดอื่น
ส่ วนงานรับประกันภัย
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม่ ) ลดจาก
งวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจาก
การประกันภัยต่อ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจาก
การประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัยก่ อน
รายได้อนื่
รายได้อื่น
ขาดทุนจากส่ วนงานรับประกันภัย
ส่ วนงานลงทุน
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากส่ วนงานลงทุน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)

รวม

50,040,298

20,527,089

418,665,616

102,600,823

31,562,541

623,396,367

(22,078,353)
27,961,945

(4,178,783)
16,348,306

(179,427,840)
239,237,776

(47,667,141)
54,933,682

(21,557,375)
10,005,166

(274,909,492)
348,486,875

(7,192,651)

(1,026,523)

41,661,100

(6,396,353)

(319,874)

26,725,699

20,769,294

15,321,783

280,898,876

48,537,329

9,685,292

375,212,574

6,083,424
26,852,718

1,183,994
16,505,777

63,477,970
344,376,846

17,874,090
66,411,419

5,902,118
15,587,410

94,521,596
469,734,170

34,415,559

9,100,992

327,523,902

49,431,060

6,274,094

426,745,607

(22,564,870)
10,108,214
5,634,646
27,593,549
(740,831)

(687,548)
2,650,862
2,226,762
13,291,068
3,214,709

(89,103,263)
69,030,799
41,434,675
348,886,113
(4,509,267)

(25,070,685)
9,927,630
18,125,770
52,413,775
13,997,644

(4,923,438)
4,875,571
1,225,117
7,451,344
8,136,066

(142,349,804)
96,593,076
68,646,970
449,635,849
20,098,321
(68,867,864)
(48,769,543)
1,712,718
(47,056,825)
8,317,604
8,317,604
(38,739,221)
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประกันภัย
ประกันภัยทาง
อุบตั ิเหตุ
ทะเลและ
ส่วนบุคคล
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั
ขนส่ ง
ประกันภัยรถ และสุ ขภาพ
เบ็ดเตล็ดอื่น
ส่ วนงานรับประกันภัย
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม่ ) ลด
จากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจาก
การประกันภัยต่อ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
จากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัยก่ อน
รายได้อนื่
รายได้อื่น
ขาดทุนจากส่ วนงานรับประกันภัย
ส่ วนงานลงทุน
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากส่ วนงานลงทุน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)

รวม

46,014,007

26,126,122

385,575,854

92,383,531

36,182,905

586,282,419

(18,031,992)
27,982,015

(12,317,148)
13,808,974

(94,424,850)
291,151,004

(45,508,578)
46,874,953

(25,748,458)
10,434,447

(196,031,026)
390,251,393

(7,556,775)

(3,785,965)

(61,174,279)

10,812,494

(671,951)

(62,376,476)

20,425,240

10,023,009

229,976,725

57,687,447

9,762,496

327,874,917

4,880,286
25,305,526

3,042,572
13,065,581

34,043,417
264,020,142

17,074,274
74,761,721

7,409,790
17,172,286

66,450,339
394,325,256

(1,591,018)

6,148,638

213,294,643

72,741,670

(4,726,437)

285,867,496

3,900,845
8,944,885
5,525,324
16,780,036
8,525,490

(941,521)
3,097,651
3,210,431
11,515,199
1,550,382

(77,065,973)
62,790,239
42,542,078
241,560,987
22,459,155

(35,200,804)
12,292,656
18,575,298
68,408,820
6,352,901

5,995,135
5,848,875
1,068,175
8,185,748
8,986,538

(103,312,318)
92,974,306
70,921,306
346,450,790
47,874,466
(57,999,148)
(10,124,682)
5,349,896
(4,774,786)
10,025,306
12,825,765
22,851,071
18,076,285
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กําไรขาดทุนจากส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอข้างต้นไม่รวมส่ วนของค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ เนื่ องจากผูม้ ี
อํานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดได้บริ หารโดยภาพรวมไม่ได้แยกส่ วนงานดําเนิ นงาน
บริ ษทั ฯไม่ได้แสดงสิ นทรัพย์และหนี้ สินของแต่ละส่ วนงาน เนื่ องจากผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดได้บริ หาร
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯโดยภาพรวมไม่ได้แยกเป็ นรายส่ วนงานดําเนิ นงาน
19. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
19.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2562 บริ ษ ทั ฯมี รายจ่ายฝ่ ายทุ นจํานวน 5.13 ล้า นบาท ที่ เกี่ ย วข้องกับการซื้ อระบบ
คอมพิวเตอร์ (31 ธันวาคม 2561: 5.13 ล้านบาท)
19.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์และบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

25.23
45.73

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การงานสนับสนุ น
ให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งจะครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็ นจํานวนเงิ นรวม 2.74 ล้านบาท
และอาจมีการต่ออายุสัญญา
19.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯมีคดีที่ถู ก ฟ้ องร้ อ งจากการเป็ นผูร้ ั บ ประกัน ภัย โดยมี ทุ นทรั พย์ถู กฟ้ อง
เป็ นจํานวนประมาณ 252.72 ล้านบาท ทั้งนี้ จากทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้ องดังกล่าว บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันไม่เกินทุน
ประกันสู งสุ ดของกรมธรรม์หลังจากหักการประกันภัยต่อคิ ดเป็ นจํานวนรวม 46.47 ล้านบาท ซึ่ งผลของการ
พิจารณาคดียงั ไม่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นบางส่ วนไว้ในงบ
การเงินเป็ นจํานวนประมาณ 45.55 ล้านบาท ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าสํารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจํานวน
ดังกล่าวเพียงพอแล้ว
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20. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยก
แสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดินและอาคาร

700.0
461.5
26.9

447.0
-

มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดินและอาคาร

621.1
298.5
27.0

284.8
-

31 มีนาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
700.0
14.5
-

26.9

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
621.1
13.7
-

27.0

รวม
700.0
461.5
26.9
(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
621.1
298.5
27.0

บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรื อคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

ค)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดินและอาคาร แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาดและวิธีตน้ ทุ นตามลําดับ และข้อสมมติ หลัก ที่ ใช้ใ นการ
ประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมดังกล่า ว ประกอบด้วย ราคาประเมิ นที่ ดินต่อตารางวาและราคาประเมิ น
อาคารต่อตารางเมตร
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
21.1 การแก้ ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับอัตราค่ าชดเชยกรณีเลิกจ้ าง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
จะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ไข
โครงการสําหรั บโครงการผลประโยชน์หลัง ออกจากงาน และมี ผลกระทบให้บ ริ ษทั ฯมี หนี้ สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
คือไตรมาสที่สองของปี 2562
22. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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