บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
31 มีนาคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 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

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 15 พฤษภาคม 2561

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม 2561
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 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

5
6

185,045,707
324,134,200
8,050,594
766,041,978
175,700,450

162,050,664
295,991,441
11,742,445
882,147,214
90,618,429

7
8
9
10
11

1,562,739,425
1,706,260
19,668,512
28,106,555
122,050,349

1,623,926,738
869,077
20,434,472
29,438,783
112,315,787

7,646,548
47,355,210
31,091,183
43,240,300
3,322,577,271

7,646,548
41,945,887
33,910,072
38,549,873
3,351,587,430

3
4

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2561
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 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

1,918,220,160
499,116,053
7,493,145
18,130,889

1,977,876,952
461,715,335
17,655,412

8,144,191
44,512,618
58,749,927
53,309,358
30,098,532
2,637,774,873

8,879,354
40,727,780
47,939,796
58,248,640
52,752,839
2,665,796,108

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2561
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 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
(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
302,841,492
(139,205)
684,802,398
3,322,577,271
-

23,500,000
20,000,000
288,001,501
15,689,710
685,791,322
3,351,587,430
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี�ยประกันภัยรับ
หัก: เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ�มจากงวดก่อน
เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

14

11

2561

(หน่วย: บาท)
2560

586,282,419
(196,031,026)
390,251,393
(62,376,476)
327,874,917
66,450,339
10,025,306
12,825,765
5,349,896
422,526,223

544,833,532
(229,556,584)
315,276,948
(18,222,441)
297,054,507
78,050,466
9,198,413
17,645,700
4,942,547
406,891,633

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

255,513,309
(121,247,161)
86,598,253
84,145,287
75,270,736
380,280,424
26,611,209
(5,244,107)
21,367,102

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

7.2

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
2560

2561

(19,786,144)
3,957,229
(15,828,915)

10,872,540
(2,174,508)
8,698,032

(988,924)

30,065,134

0.63

0.91

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี�ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี�ยวกับการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื�น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
2560

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

528,992,460
676,310
11,061,428
5,150,282
(232,611,745)
(19,496,098)
(82,675,088)
(82,748,418)
(70,122,803)
(1,496,082)
34,611,389
103,739
(95,000,000)
(3,554,626)

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

(136,913)
(232,000)
(368,913)
(3,923,539)
140,945,233
137,021,694

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560

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

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

7,170
7,170
-

234,992,830
234,992,830
-

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

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

20,000,000
20,000,000
-

ยังไม่จัดสรร
227,432,168
21,367,102
21,367,102
248,799,270

องค์ประกอบอื�น
ของส่วนของเจ้าของ
- ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า)
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย
(6,651,544)
8,698,032
8,698,032
2,046,488

รวม
602,880,735
21,367,102
8,698,032
30,065,134
632,945,869

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

15,689,710
(15,828,915)
(15,828,915)
(139,205)
-

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
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
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อง
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการสําคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง กิจการ
ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู ้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงิ นที่สะท้อนถึ ง
สิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่
ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัท ฯเชื่ อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ดัง กล่ า วจะไม่มี ผ ลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
2.3 นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ น ระหว่ า 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 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2561
365,000
184,680,707
185,045,707

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
365,000
161,685,664
162,050,664

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.75
ต่อปี
4.

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 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: ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2561
210,532,156
64,113,893
27,422,858
9,294,236
55,618,282
366,981,425
(42,847,225)
324,134,200

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
210,396,943
39,991,408
19,844,632
10,565,802
60,146,023
340,944,808
(44,953,367)
295,991,441

สําหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2561
สํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (UPR)
หัก: ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

6.

317,024,819
456,188,516
(7,171,357)
766,041,978

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

388,838,664
500,479,907
(7,171,357)
882,147,214

ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

31 มีนาคม 2561
5,004
175,695,446
175,700,450

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
4,554
90,613,875
90,618,429

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกอายุ
ตามเงินต้นที่คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี้

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

31 มีนาคม 2561
106,550,072
63,023,330
4,100,211
2,021,833
175,695,446

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
72,641,016
11,364,169
4,045,996
2,562,694
90,613,875
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

31 มีนาคม 2561
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

50,082,249
375,226,346
360,179,170
79,059,623
864,547,388

55,485,727
388,570,127
319,162,548
101,154,979
864,373,381

65,134,892
365,259,147
355,179,114
79,221,306
864,794,459

70,698,667
377,686,095
337,823,609
98,020,023
178,202
884,406,596

(174,007)
(8,068,034)
856,305,347

(8,068,034)
856,305,347

19,612,137
(8,068,034)
876,338,562

(8,068,034)
876,338,562

119,318,994

200,577,258

585,011,078
704,330,072

545,011,078
745,588,336

2,938,377
(834,371)
2,104,006
1,562,739,425

2,834,211
(834,371)
1,999,840
1,623,926,738
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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
กําไรที่รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิ (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
15,689,710
(6,651,544)
(6,960,379)
(12,825,765)
(19,786,144)
3,957,229
(15,828,915)
(139,205)

37,746,836
(9,820,269)
27,926,567
(5,585,313)
22,341,254
15,689,710

7.3 เงินลงทุนทีต่ ิดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี้
31 มีนาคม 2561
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคาร
รวม

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

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
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 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ ืมจําแนกอายุตามเงินต้นแสดง
ได้ดงั นี้

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมเงินให้กยู้ มื

31 มีนาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,706,260
1,706,260
-

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
869,077
869,077
-

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 อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิม่ ระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561

ที่ดิน
10,163,636
10,163,636

อาคาร
2
2

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
10,270,832
2
467,005
(43,560)
(1,189,405)
9,504,872
2

รวม
20,434,472
467,005
(43,560)
(1,189,405)
19,668,512

10. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2561
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
20,475,918
(1,100,228)
19,375,690

งาน
ระหว่างทํา
8,962,865
(232,000)
8,730,865

รวม
29,438,783
(232,000)
(1,100,228)
28,106,555

7

(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 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

31 มีนาคม
2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ อาจเกิ ดขึ้นแต่
ยังมิได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกิ นทุ นจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุ นใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม
2561
2560

31 ธันวาคม
2560

10,270,379
3,658,854
37,965,967

10,671,408
3,566,186
31,488,628

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

569,131
32,148
2,424,468

11,144,731
58,808,742
166,874

11,084,545
59,260,573
166,874

60,186
(451,831)
-

(1,451,397)
(5,377,141)
-

34,802

-

122,050,349

116,238,214

-

3,922,427

122,050,349

3,922,427
112,315,787

5,777,333

(3,802,791)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

9,013,627

1,441,316

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

3,802,791
5,244,107

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
18,076,285
26,611,209
ร้อยละ 20
3,615,257

ร้อยละ 20
5,322,242

3,358
(382,321)
3,236,294

263,590
(341,725)
5,244,107
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2561
หนี้สินตามสัญญา
หนี้สินส่ วน
ประกันภัย
ที่เอาประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
- สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

649,107,624

(282,833,315)

366,274,309

82,743,801

(27,020,147)

55,723,654

1,186,368,735
1,918,220,160

(456,188,516)
(766,041,978)

730,180,219
1,152,178,182
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2560
หนี้สินตามสัญญา
หนี้สินส่ วน
ประกันภัย
ที่เอาประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
- สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

727,266,491

(354,763,223)

372,503,268

82,326,811

(26,904,084)

55,422,727

1,168,283,650
1,977,876,952

(500,479,907)
(882,147,214)

667,803,743
1,095,729,738
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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 2561
809,593,302
359,028,842
(72,087,301)
(364,683,418)
731,851,425

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
815,690,617
1,272,042,049
(85,281,749)
(1,192,857,615)
809,593,302

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจํานวน 2.13 ล้านบาท และ 4.72 ล้านบาท ตามลําดับ
12.2 สํ ารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
1,168,283,650
586,282,419
(568,197,334)
1,186,368,735

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
1,041,701,858
2,259,660,435
(2,133,078,643)
1,168,283,650

31 มีนาคม 2561
387,438,792
111,677,261
499,116,053

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
390,811,619
70,903,716
461,715,335

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
2561
2560
26,189,242
35,277,941
16,284,682
19,612,716
1,069,975
981,920
(2,005,144)
2,845,651
6,290,868
6,354,313
10,169,525
10,198,195
57,999,148
75,270,736

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

15. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญและหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
16. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ

237,460

276,905

(หน่วย: บาท)

นโยบายการกําหนดราคา
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม
2561
2560
14,985,863
9,241,974
774,311
983,181
15,760,174
10,225,155

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

17. หลักทรัพย์ ประกันและทรัพย์ สินทีจ่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จดั สรรไว้
เป็ นเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2561
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
ทรัพย์ สินทีจ่ ดั สรรเป็ นเงินสํารอง
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สิน
ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารอง

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

14.04

14.90

14.04

14.11

119.32
45.0

130.98
48.54

179.53
-

188.65
-

178.36

194.42

193.57

202.76

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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ข้อ มู ล รายได้แ ละกํา ไรก่ อ นภาษี เ งิ น ได้ข องส่ ว นงานของบริ ษ ัท ฯสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
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 ) 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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ส่ วนงานรับประกันภัย
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่ม) ลด
จากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจาก
การประกันภัยต่อ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัยก่ อน
รายได้อนื่
รายได้อื่น
ขาดทุนจากส่ วนงานรับประกันภัย
ส่ วนงานลงทุน
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากส่ วนงานลงทุน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ประกันภัย
ประกันภัยทาง
อุบตั ิเหตุ
ทะเลและ
ส่ วนบุคคล
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั
ขนส่ ง
ประกันภัยรถ และสุ ขภาพ
เบ็ดเตล็ดอื่น

(หน่วย: บาท)

รวม

48,178,783

13,731,043

327,505,792

121,346,879

34,071,035

544,833,532

(25,243,482)
22,935,301

(8,163,700)
5,567,343

(114,397,389)
213,108,403

(57,681,128)
63,665,751

(24,070,885)
10,000,150

(229,556,584)
315,276,948

(2,097,944)

1,847,074

(15,903,269)

(3,902,057)

1,833,755

(18,222,441)

20,837,357

7,414,417

197,205,134

59,763,694

11,833,905

297,054,507

7,098,605
27,935,962

1,092,886
8,507,303

43,340,442
240,545,576

20,214,301
79,977,995

6,304,232
18,138,137

78,050,466
375,104,973

(2,823,699)

2,701,161

176,604,734

64,845,893

14,185,220

255,513,309

1,843,067
9,606,108
6,400,333
15,025,809
12,910,153

(220,324)
1,749,528
852,564
5,082,929
3,424,374

(83,517,556)
52,181,644
51,728,175
196,996,997
43,548,579

(28,202,418)
17,536,721
22,282,853
76,463,049
3,514,946

(11,149,930)
5,524,252
2,881,362
11,440,904
6,697,233

(121,247,161)
86,598,253
84,145,287
305,009,688
70,095,285
(75,270,736)
(5,175,451)
4,942,547
(232,904)
9,198,413
17,645,700
26,844,113
26,611,209

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
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19. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
19.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 บริ ษ ทั ฯมี รายจ่ายฝ่ ายทุ นจํานวน 5.13 ล้า นบาท ที่ เกี่ ย วข้องกับการซื้ อระบบ
คอมพิวเตอร์ (31 ธันวาคม 2560 : 5.19 ล้านบาท)
19.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์และบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

20.45
9.65

19.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯมีคดีที่ถู ก ฟ้ องร้ อ งจากการเป็ นผูร้ ั บ ประกัน ภัย โดยมี ทุ นทรั พย์ถู กฟ้ อง
เป็ นจํานวนประมาณ 138.88 ล้านบาท ทั้งนี้ จากทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องดังกล่าว บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันไม่เกิ นทุน
ประกันสู งสุ ดของกรมธรรม์หลังจากหักการประกันภัยต่อคิดเป็ นจํานวนรวม 21.13 ล้านบาท ซึ่ ง ผลของการ
พิจารณาคดียงั ไม่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นบางส่ วนไว้ในงบ
การเงินเป็ นจํานวนประมาณ 19.62 ล้านบาท ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าสํารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจํานวน
ดังกล่าวเพียงพอแล้ว
20. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยก
แสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน

444.1
412.2

31 มีนาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
396.5

444.1
15.7

รวม
444.1
412.2

16

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน

448.4
428.0

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
411.0

448.4
17.0

รวม
448.4
428.0

บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรื อคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
21. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
21.1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินปั นผล
จ่ายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญและผูถ้ ื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญรวมจํานวน
23,500,000 หุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น 23.50 ล้านบาท และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
21.2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั ฯเข้า
ทําสัญญาร่ วมลงทุนกับบริ ษทั เครื ออาคเนย์ จํากัด (SEG) เพื่อทําความตกลงเกี่ ยวกับการดําเนิ นการตาม
แผนการปรับโครงสร้างกิจการและแผนการดําเนินธุ รกิจร่ วมกัน เมื่อดําเนิ นการแล้วเสร็ จ SEG จะเข้ามา
มี อาํ นาจควบคุ ม ในกิ จ การของบริ ษ ัท ฯผ่า นบริ ษ ทั โฮลดิ้ ง ที่ จดั ตั้ง ขึ้ นใหม่ โดยมี ค วามประสงค์ที่ จะทํา
คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯโดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไข เพื่อเป็ นทางเลื อกลําดับแรก
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯที่ประสงค์จะขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ และรับชําระราคาเป็ นเงินสดในราคาเสนอซื้ อ
หุ ้นละ 34.24 บาท รายการดังกล่าวถูกพิจารณาเป็ นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯโดยทางอ้อม
และเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯอยู่ในกระบวนการนําเสนอการทํารายการดังกล่าวเพื่อขออนุ มตั ิต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
22. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
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