
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ.2561 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 





บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ  วนัที ่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทำนแล้ว"

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 95,584,402.57 30,510,464.37

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 4 71,938,974.59 78,335,886.42

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 9,030,888.35 7,047,453.27

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 5 362,487,594.71 195,419,373.16

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 6 34,820,058.02 28,366,664.48

สินทรัพยล์งทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 7 1,412,532,820.71 1,377,392,055.64

เงินใหกู้ย้ืม 49,209.59 5,272.89

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุสุทธิ 8 0.00 22,769,204.00

อุปกรณ์สุทธิ 9 2,270,102.65 3,112,544.57

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 10 646,602.67 1,046,789.72

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 26,036,498.94 25,972,829.24

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 12 82,545,838.50 42,327,758.63

          รวมสินทรัพย์ 2,097,942,991.30 1,812,306,296.39

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที ่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทำนแล้ว"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 13 595,243,572.25 466,596,446.94

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 14 218,604,929.25 109,039,373.67

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 15 21,610,641.16 19,985,209.58

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 5,630,619.06 7,426,319.18

หน้ีสินอ่ืน

   ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 81,715,223.32 64,971,487.97

อ่ืนๆ 16 67,335,208.89 56,652,732.62

          รวมหนีสิ้น 990,140,193.93 724,671,569.96

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที ่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทำนแล้ว"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน

    หุน้สามญั 17,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 1,750,000,000.00 1,750,000,000.00

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

    หุน้สามญั 17,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 1,750,000,000.00 1,750,000,000.00

ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากว่า) มูลค่าหุน้ 17 (161,465,000.00) (161,465,000.00)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

    จดัสรรแลว้

         ส ารองตามกฎหมาย 18 12,348,000.00 12,348,000.00

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (502,282,538.63) (534,929,697.76)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 9,202,336.00           21,681,424.19        

            รวมส่วนของเจ้ำของ 1,107,802,797.37    1,087,634,726.43

            รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 2,097,942,991.30 1,812,306,296.39

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน

2561 2560 2561 2560

รำยได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 302,589,578.36 147,501,958.46 546,369,835.45 384,284,368.38

บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (225,664,818.46) (60,090,944.14) (347,773,312.55) (153,588,936.71)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 76,924,759.90 87,411,014.32 198,596,522.90 230,695,431.67

บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม(ลด)จากปีก่อน (2,251,963.49) 3,403,645.50 29,971,053.48 (310,286.17)

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 19 74,672,796.41 90,814,659.82 228,567,576.38 230,385,145.50

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 19 60,256,816.33 25,595,329.78 101,821,730.49 54,084,093.04

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 19 22,689,473.84 8,619,491.22 39,089,746.11 25,368,020.72

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 0.00 25,196.90 (256,084.62) 405,281.98

รายไดอ่ื้น

รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 70,697.19 25,328.80 898,929.87 468,186.18

อ่ืนๆ 479,773.65 384,447.02 1,111,340.54 3,122,393.82

รวมรำยได้ 158,169,557.42 125,464,453.54 371,233,238.77 313,833,121.24

ค่ำใช้จ่ำย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) 19 4,051,333.16 7,337,354.64 10,511,130.28 7,337,354.64

ค่าสินไหมทดแทน 70,143,400.49 47,342,462.80 254,232,588.55 122,397,288.46

บวก(หกั) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 19 (25,878,279.26) (3,703,469.43) (123,045,350.03) 4,043,593.62

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 19 30,750,985.35 24,957,812.00 72,453,646.06 64,754,886.00

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 19 5,896,227.48 7,546,300.64 13,779,520.13 18,978,401.36

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 19, 20 38,534,982.50 49,410,315.67 109,394,142.42 111,617,681.99

รวมค่ำใช้จ่ำย 123,498,649.72 132,890,776.32 337,325,677.41 329,129,206.07

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 34,670,907.70 (7,426,322.78) 33,907,561.36 (15,296,084.83)

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงินได้ 11.2 2,970,545.76 566,284.50 (1,260,402.23) 229,243.41

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวด 37,641,453.46 (6,860,038.28) 32,647,159.13 (15,066,841.42)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมำยเหตุ
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บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน

2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :-

   รำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (6,966,477.06) 5,669,023.88 (15,598,860.24) 8,567,451.12

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 11.3 1,393,295.41 (1,133,804.78) 3,119,772.05 (1,713,490.22)

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (5,573,181.65) 4,535,219.10 (12,479,088.19) 6,853,960.90

   รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 0.00 0.00 (2,357,514.00)

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 471,502.80

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 0.00 0.00 0.00 (1,886,011.20)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษี (5,573,181.65) 4,535,219.10 (12,479,088.19) 4,967,949.70

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 32,068,271.81 (2,324,819.18) 20,168,070.94 (10,098,891.72)

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น 21 2.15 (0.39) 1.87 (0.86)

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย (หุ้น) 17,500,000          17,500,000         17,500,000           17,500,000         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมำยเหตุ



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) ทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ(ส่วนต ่ำกว่ำ) จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร จำกกำรวดัมูลค่ำ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย เงนิลงทุนเผ่ือขำย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (508,835,546.15) 16,426,215.62 1,108,473,669.47

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับงวด 9 เดือน

         ก  ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (15,066,841.42) (15,066,841.42)

         ก  ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (1,886,011.20) 6,853,960.90 4,967,949.70

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (525,788,398.77) 23,280,176.52 1,098,374,777.75

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (534,929,697.76) 21,681,424.19 1,087,634,726.43

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับงวด 9 เดือน

         ก  ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 32,647,159.13 32,647,159.13

         ก  ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (12,479,088.19) (12,479,088.19)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (502,282,538.63) 9,202,336.00 1,107,802,797.37

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวด 9  เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย: บำท)

2561 2560

กระแสเงนิสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 544,852,942.34 412,175,442.55

     เงินรับ(เงินจ่าย)เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (68,524,017.14) 28,013,289.93

     ดอกเบ้ียรับ 23,121,626.02 24,459,202.58

     รายไดอ่ื้น 2,995,468.65 3,590,580.00

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (220,793,915.01) (224,047,521.77)

     ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (74,791,551.44) (66,655,495.33)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (13,779,520.13) (18,978,401.36)

     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (111,171,106.33) (117,784,250.97)

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,313,650.63) (1,266,131.33)

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (75,227,386.98) (144,986,381.08)

     เงินให้กูย้มื (43,936.70) (3,311.50)

     เงินฝากสถาบนัการเงิน 24,231,677.05 100,953,482.98

เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 28,556,629.70 (4,529,495.30)

กระแสเงนิสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน

        ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 36,646,562.41 0.00

        ขายอุปกรณ์ 96,018.69 0.00

        ซ้ืออุปกรณ์ (225,272.60) (1,448,407.05)

        ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.00 0.00

เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน 36,517,308.50 (1,448,407.05)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 65,073,938.20 (5,977,902.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 30,510,464.37 28,597,244.23

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 95,584,402.57 22,619,341.88

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 

ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2561 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
          

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2472 ทะเบียน บจ.เลขท่ี 0105472000067 และเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2555 “บริษทั”  
ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด  ทะเบียน  บมจ.เลขท่ี 0107555000228  เพ่ือให้ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนตั้ งอยู่ เลขท่ี  123 อำคำรไทยประกันชี วิต  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

 บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรรับประกนัวินำศภยั  
 

2. เกณฑ์กำรน ำเสนองบกำรเงนิระหว่ำงกำล   

2.1    เกณฑ์ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริษทัฯ เลือกน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ  

ไดแ้สดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี และเป็นไปตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดใน

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร 

เง่ือนไขและระยะเวลำในกำรจดัท ำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกนั

วินำศภยั พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย  
ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขัดแยง้กันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 



   - 2 - 

2.      เกณฑ์กำรน ำเสนองบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 

2.2    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด  บริษัทฯ  ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี 

รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ดงักล่ำว ได้รับกำรปรับปรุง หรือจัดให้มีข้ึน เพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น

สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่จะมผีลบังคับใช้ในอนำคต 
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำก

สัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ 

งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 ตำมล ำดับ 

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลก่อนวนัท่ี 

มีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ  ก ำหนดหลกักำรส ำคัญ

เก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บเม่ือกิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้   ตำมท่ีมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนด  5 ขั้นตอน  และรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำตำมหลกักำร

ในแต่ละขั้ นตอน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี  11  

เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18   เร่ือง รำยได ้และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.      เกณฑ์กำรน ำเสนองบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 

2.2    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ (ต่อ) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน  

จ ำนวน 5 ฉบบั  ไดแ้ก่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

  ฉบบัท่ี 7  กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรบญัชี 

  ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

  ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

  ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร 

ทำงกำรเงิน  ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบั

วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  

และหลกักำรเก่ียวกบักำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน  และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้   จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี   

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่ม

ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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3. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 (หน่วย : บำท) 

 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 
เงินสด 33,643.34 37,932.69 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 95,550,759.23 30,472,531.68 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 95,584,402.57 30,510,464.37 

 

4. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับสุทธิ 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเบ้ียประกันภัยค้ำงรับจำกกำร 
รับประกนัภยัโดยตรง โดยจ ำแนกอำยเุบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ  ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
  30 กนัยำยน 2561 

 
 

จำกผูเ้อำ
ประกนัภยั 

จำกตวัแทนและ
นำยหนำ้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ  0.00 0.00 0.00 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั  0.00 14,813,876.38 14,813,876.38 
คำ้งรับ 31 – 60  วนั  0.00 8,355,954.62 8,355,954.62 
คำ้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 21,534,518.33 21,534,518.33 
คำ้งรับ 91 วนั – 1 ปี  0.00 28,951,741.05 28,951,741.05 
คำ้งรับเกินกวำ่ 1 ปี  24,706.30 12,026.80 36,733.10 
รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ  24,706.30 73,668,117.18 73,692,823.48 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (24,706.30) (1,729,142.59) (1,753,848.89) 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับสุทธิ  0.00 71,938,974.59 71,938,974.59 
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4. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับสุทธิ (ต่อ) 

 (หน่วย : บำท) 
  31 ธนัวำคม 2560 

 
 

จำกผูเ้อำ
ประกนัภยั 

จำกตวัแทนและ
นำยหนำ้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ  0.00 4,024,970.03 4,024,970.03 

คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั  0.00 41,306,239.42 41,306,239.42 

คำ้งรับ 31 – 60  วนั  0.00 9,815,808.57 9,815,808.57 

คำ้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 7,776,257.85 7,776,257.85 

คำ้งรับ 91 วนั – 1 ปี  0.00 20,143,747.36 20,143,747.36 

คำ้งรับเกินกวำ่ 1 ปี  104,729.46 2,935,958.78 3,040,688.24 

รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ  104,729.46 86,002,982.01 86,107,711.47 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (104,729.46) (7,667,095.59) (7,771,825.05) 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับสุทธิ  0.00 78,335,886.42 78,335,886.42 

 
5. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ำรองส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 12,838,799.28 6,104,295.35 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 124,292,826.55 75,174,644.01 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั   
  - ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้(UPR) 225,355,968.88 114,140,433.80 
รวมสินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 362,487,594.71 195,419,373.16 
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6. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อสุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 

เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 907,747.34 908,548.74 
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 77,280,375.68 70,844,014.53 

รวม 78,188,123.02 71,752,563.27 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,368,065.00) (43,385,898.79) 

รวมลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อสุทธิ 34,820,058.02 28,366,664.48 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ จ ำแนกอำย ุดงัน้ี  

 
    (หน่วย : บำท) 
  30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560 

คำ้งรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน 33,978,834.72 28,212,184.04 
คำ้งรับเป็นระยะเวลำ 1-2 ปี 1,336,219.83 41,989,855.77 

คำ้งรับเกินกวำ่ 2 ปี 41,965,321.13 641,974.72 
เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัต่อ   77,280,375.68 70,844,014.53 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,368,065.00) (43,385,898.79) 
เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัต่อสุทธิ 33,912,310.68 27,458,115.74 
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7. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 
 รำคำทุน/รำคำทุน

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
รำคำทุน/รำคำทุน

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
เงนิลงทุนเผ่ือขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 485,631,352.55 493,144,298.95 528,384,370.89 546,058,812.75 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 414,122,324.84 417,856,075.00 265,978,439.52 275,633,944.19 
หน่วยลงทุน 19,936,470.01 20,192,693.45 50,356,034.63 50,127,868.34 
รวม 919,690,147.40 931,193,067.40 844,718,845.04 871,820,625.28 
บวก(หกั) ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 11,502,920.00 0.00 27,101,780.24 0.00 
รวมเงนิลงทุนเผ่ือขำย 931,193,067.40 931,193,067.40 871,820,625.28 871,820,625.28 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝำกธนำคำร 459,418,322.95  483,650,000.00  
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 459,418,322.95  483,650,000.00  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตรำสำรทุน 25,305,132.00  25,305,132.00  
(หกั) ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุน (3,383,701.64)  (3,383,701.64)  
รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 21,921,430.36  21,921,430.36  
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 1,412,532,820.71  1,377,392,055.64  
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7. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ (ต่อ) 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี ณ วนัท่ี 30  กนัยำยน 2561  มีระยะเวลำครบก ำหนด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 ครบก ำหนด 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 100,444,632.14 385,186,720.41 0.00 485,631,352.55 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 40,027,707.67 280,218,799.04 93,875,818.13 414,122,324.84 
รวม 140,472,339.81 665,405,519.45 93,875,818.13 899,753,677.39 
บวก(หกั) ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 1,463,313.24 7,605,471.75 2,177,911.57 11,246,696.56 
รวมเงนิลงทุนเผ่ือขำย 141,935,653.05 673,010,991.20 96,053,729.70 911,000,373.95 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝำกธนำคำร 375,868,322.95 83,550,000.00 0.00 459,418,322.95 
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 375,868,322.95 83,550,000.00 0.00 459,418,322.95 
รวมเงนิลงทุนในตรำสำรหนี ้ 517,803,976.00 756,560,991.20 96,053,729.70 1,370,418,696.90 

      

 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  มีระยะเวลำครบก ำหนด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 ครบก ำหนด 
 ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 115,624,463.59 257,472,301.24 155,287,606.06 528,384,370.89 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 45,235,577.19 147,554,395.06 73,188,467.27 265,978,439.52 
รวม 160,860,040.78 405,026,696.30 228,476,073.33 794,362,810.41 
บวก(หกั) ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 1,802,258.97 13,249,860.99 12,277,826.57 27,329,946.53 
รวม เงนิลงทุนเผ่ือขำย 162,662,299.75 418,276,557.29 240,753,899.90 821,692,756.94 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝำกธนำคำร 380,650,000.00 103,000,000.00 0.00 483,650,000.00 
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 380,650,000.00 103,000,000.00 0.00 483,650,000.00 
รวมเงนิลงทุนในตรำสำรหนี ้ 543,312,299.75 521,276,557.29 240,753,899.90 1,305,342,756.94 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 5.95 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5.40 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไปวำงค ้ำประกนั ตำมหมำยเหตุขอ้ 28 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 พนัธบัตรบำงส่วน จ ำนวนเงิน 44 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงไวก้บันำยทะเบียน  
(ตำมหมำยเหตุ 25 และ 26) 
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8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนสุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย : บำท) 

 ท่ีดิน  อำคำร  รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 22,452,000.00  317,204.00  22,769,204.00 

จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด-มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (22,452,000.00)  (209,877.40)  (22,661,877.40) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 0.00  (107,326.60)  (107,326.60) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 0.00  0.00  0.00 

ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2561 บริษัทฯ ได้ขำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนรำคำตำมบัญชีสุทธิ จ ำนวน 22.66 ล้ำนบำท  

ใหแ้ก่กิจกำรแห่งหน่ึงในรำคำขำยสุทธิ จ ำนวน 36.65 ลำ้นบำท  

 
9. อุปกรณ์สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง   

 และอุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 2,799,937.83 312,606.74 3,112,544.57 

ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด-รำคำทุน 225,272.60 0.00 225,272.60 

ตดัจ ำหน่ำย/จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด-มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       (3,117.93) (1.00) (3,118.93) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (959,883.26) (104,712.33) (1,064,595.59) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 2,062,209.24 207,893.41 2,270,102.65 
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10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืนสุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 
 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 1,046,789.72 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด-รำคำทุน 0.00 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด-มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 0.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (400,187.05) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 646,602.67 

 
11. สินทรัพย์หรือหนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตดับัญชี 

11.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 422,782.14 1,626,377.37 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 676,740.33 676,740.33 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีอำจเกิดข้ึนแต่ยงัมิได ้

รำยงำนใหบ้ริษทัฯทรำบ(IBNR) 5,893,226.98 4,623,958.18 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 14,721,621.26 15,048,711.45 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 4,322,128.23 3,997,041.91 

รวม 26,036,498.94 25,972,829.24 

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี   
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรค่ำเงินลงทุน-หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 2,300,584.00 5,420,356.05 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 3,263,558.30 1,537,483.35 
ส ำรองส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 66,476.76 468,479.78 

รวม 5,630,619.06 7,426,319.18 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิ 20,405,879.88 18,546,510.06 
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11.  สินทรัพย์หรือหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตดับัญชี (ต่อ) 
 11.2  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร 
   เกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
(2,970,545.76) 

 
(566,284.50) 1,260,402.23 (229,243.41) 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
    งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 
(2,970,545.76) 

 
(566,284.50) 1,260,402.23 (229,243.41) 

11.3  จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุด
วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
     ผลต่ำงจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 1,393,295.41 (1,133,804.78) 3,119,772.05 (1,713,490.22) 
     (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 0.00 0.00 0.00 471,502.80 

รวม 1,393,295.41 (1,133,804.78) 3,119,772.05 (1,241,987.42) 

12. สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ     
  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำยล่วงหนำ้ 18,739,165.42 14,919,639.77 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย  7,043,601.27 4,726,592.58 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำยล่วงหนำ้ 4,458,028.16 2,034,016.51 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 912,448.42 1,115,340.84 
เงินมดัจ ำ 3,138,500.00 2,250,500.00 
ลูกหน้ีเบ้ียประกนั 22,445,863.87 13,379,530.72 
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัขำ้วนำปี 36,371,511.76 12,935,924.64 
อ่ืนๆ 21,144,592.03 13,578,351.58 

รวม 114,253,710.93 64,939,896.64 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (31,707,872.43) (22,612,138.01) 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 82,545,838.50 42,327,758.63 
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13. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

(หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 

 
หน้ีสินจำกสญัญำ

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยะยำว 31,952,635.46 (12,838,799.28) 19,113,836.18 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    
   ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรำยงำนแลว้ 192,502,750.26 (111,265,165.47) 81,237,584.79 
   ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 42,493,795.98 (13,027,661.08) 29,466,134.90 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 328,294,390.55 (225,355,968.88) 102,938,421.67 

รวม 595,243,572.25 (362,487,594.71) 232,755,977.54 
 

(หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 2560 

 
หน้ีสินจำกสญัญำ

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยะยำว 14,707,001.25 (6,104,295.35) 8,602,705.90 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    
   ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรำยงำนแลว้ 174,113,310.30 (67,568,208.48) 106,545,101.82 
   ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 30,726,226.44 (7,606,435.53) 23,119,790.91 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 247,049,908.95 (114,140,433.80) 132,909,475.15 

รวม 466,596,446.94 (195,419,373.16) 271,177,073.78 
 

13.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยะยำว 
  (หน่วย : บาท) 
 ส ำหรับงวด 9 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 

ส ำหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 14,707,001.25 0.00 
ส ำรองเพ่ิมข้ึนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์
     ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 17,245,634.21 14,707,001.25 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 31,952,635.46 14,707,001.25 
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13.  หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย (ต่อ) 

13.2 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะสั้น 

13.2.1 รำยละเอียดรำยกำรเคล่ือนไหวของส ำรองค่ำสินไหมทดแทน  
  (หน่วย : บาท) 
 ส ำหรับงวด 9 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 

ส ำหรับปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 204,839,536.74 252,335,980.26 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปีปัจจุบนั 232,222,536.23 206,537,980.83 
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนและขอ้สมมุติ 
     ในกำรค ำนวณส ำรอง  

 
11,767,569.54 1,829,258.96 

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งปี (213,833,096.27) (255,863,683.31) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 234,996,546.24 204,839,536.74 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษทัฯ มีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยท่ีเกิดจำกสัญญำ 
รับประกนัภยัต่อ จ ำนวน 1.94 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 2.25 ลำ้นบำท) 

13.2.2 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
  (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 247,049,908.95 223,562,323.67 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับงวด 546,369,835.45 535,408,033.76 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นงวดน้ี (465,125,353.85) (511,920,448.48) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 328,294,390.55 247,049,908.95 

13.2.3 ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
  (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 110,203,612.51 101,591,980.00 
ประมำณกำรค่ำสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในงวดน้ี 180,561,914.80 134,765,725.33 
ควำมเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (87,429,406.76) (126,154,092.82) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 203,336,120.55 110,203,612.51 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561  บริษทัฯ ไม่มีกำรตั้ งส ำรองกำรเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด จ ำนวนเงิน 203.34 ลำ้นบำท  
(ปี 2560 จ ำนวน 110.20 ลำ้นบำท) เน่ืองจำกส ำรองกำรเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ ำนวนต ่ำกวำ่ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
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14. เจ้ำหนีบ้ริษทัประกนัภัยต่อ   

  (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 
เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 102,229,451.50 57,068,023.30 
เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 116,375,477.75 51,971,350.37 

รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 218,604,929.25 109,039,373.67 

 
15. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัฯ จ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและบ ำเหน็จตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน 
พ.ศ.2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 19,985,209.58 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,625,431.58 

 ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 21,610,641.16 

       

ค่ำใช้จ่ำยทีรั่บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     (หน่วย :บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 405,911.10 424,370.75 1,217,733.29 1,273,112.25 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 135,899.43 132,040.24 407,698.29 396,120.73 

รวม ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 541,810.53 556,410.99 1,625,431.58 1,669,232.98 
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15.   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรำยงำน 

 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 

อตัรำคิดลด 2.72 2.72 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.50 4.50 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน 0.00 - 40.00 0.00 - 40.00 
อตัรำกำรมรณะ TMO 2017 TMO 2017 

 

16. หนีสิ้นอ่ืน 
 
  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 

ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 17,036,966.37 15,580,322.81 
เงินฝำกช ำระเบ้ีย 13,037,240.90 10,080,675.12 
ภำษีขำย 5,537,741.85 3,251,854.70 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย 16,409,287.99 14,752,263.58 
เจำ้หน้ีอ่ืน 15,313,971.78 12,987,616.41 

รวมหน้ีสินอ่ืน 67,335,208.89 56,652,732.62 

 

17. ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่กว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมญั 

    ส่วนเกิน (ส่วนต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุน้สำมญั ประกอบดว้ย 
  (หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2561 31 ธนัวำคม 2560 
   
     ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 102,000,000.00   102,000,000.00   
     ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้สำมญั (263,465,000.00) (263,465,000.00) 
              รวมส่วนเกิน (ส่วนต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุน้สำมญั (161,465,000.00) (161,465,000.00) 
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18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
19. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร

ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษทัฯ ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินำศภัยและด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำง 

ภูมิศำสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรำยได ้ก ำไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วน 

งำนทำงธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ตำมท่ีกล่ำวไว ้และเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯไดร้ำยงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง  

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด ตำมท่ีแสดงขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำน 

ของบริษทัฯ  ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ดงัน้ี 
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19.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
             (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ 

 
รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 19,295,586.63 1,470,814.86 30,164,963.29 182,320,870.91 69,337,342.67 302,589,578.36 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (6,943,384.51) (746,573.01) (3,990,303.87) (157,136,179.85) (56,848,377.22) (225,664,818.46) 

  เบีย้ประกนัภัยรับสุทธิ 12,352,202.12 724,241.85 26,174,659.42 25,184,691.06 12,488,965.45 76,924,759.90 

  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (2,880,845.10) (132,866.39) 11,343,231.44 (5,706,974.89) (4,874,508.55) (2,251,963.49) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 9,471,357.02 591,375.46 37,517,890.86 19,477,716.17 7,614,456.90 74,672,796.41 

  รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,326,826.01 252,055.73 (712,700.18) 50,174,524.87 8,216,109.90 60,256,816.33 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 11,798,183.03 843,431.19 36,805,190.68 69,652,241.04 15,830,566.80 134,929,612.74 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 
   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 4,051,333.16 0.00 4,051,333.16 

  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 1,145,718.41 48,563.34 35,869,607.86 5,947,535.34 1,253,696.28 44,265,121.23 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 3,543,486.07 191,080.18 5,256,236.48 18,211,130.31 3,549,052.31 30,750,985.35 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 497,906.93 30,584.99 1,625,313.10 1,842,049.02 1,900,373.44 5,896,227.48 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 5,187,111.41 270,228.51 42,751,157.44 30,052,047.83 6,703,122.03 84,963,667.22 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      38,534,982.50 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภัย      11,430,963.02 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      22,689,473.84 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุน      0.00 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      70,697.19 
  อ่ืนๆ      479,773.65 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้      34,670,907.70 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      2,970,545.76 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด      37,641,453.46 
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19.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

             (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ 

 
รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 54,621,567.58 4,272,280.66 100,778,246.79 273,471,845.91 113,225,894.51 546,369,835.45 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (21,874,868.44) (2,186,652.44) (9,784,640.68) (220,899,366.38) (93,027,784.61) (347,773,312.55) 

  เบีย้ประกนัภัยรับสุทธิ 32,746,699.14 2,085,628.22 90,993,606.11 52,572,479.53 20,198,109.90 198,596,522.90 

  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (7,707,123.52) (203,135.46) 45,255,100.87 (6,406,166.64) (967,621.77) 29,971,053.48 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 25,039,575.62 1,882,492.76 136,248,706.98 46,166,312.89 19,230,488.13 228,567,576.38 

  รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 7,342,171.49 737,593.86 (714,482.81) 78,369,221.11 16,087,226.84 101,821,730.49 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 32,381,747.11 2,620,086.62 135,534,224.17 124,535,534.00 35,317,714.97 330,389,306.87 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 
   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 10,511,130.28 0.00 10,511,130.28 

  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 1,954,257.90 648,647.18 108,958,327.37 14,659,111.16 4,966,894.91 131,187,238.52 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 11,050,522.79 555,281.50 17,463,184.84 34,613,631.48 8,771,025.45 72,453,646.06 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 1,493,742.69 100,013.44 6,056,163.16 3,419,731.80 2,709,869.04 13,779,520.13 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 14,498,523.38 1,303,942.12 132,477,675.37 63,203,604.72 16,447,789.40 227,931,534.99 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      109,394,142.42 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภัย      (6,936,370.54) 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      39,089,746.11 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุน      (256,084.62) 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      898,929.87 
  อ่ืนๆ      1,111,340.54 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      33,907,561.36 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      (1,260,402.23) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด      32,647,159.13 
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19.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

             (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 16,471,692.01 1,506,075.51 66,029,659.69 51,445,122.01 12,049,409.24 147,501,958.46 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (9,258,332.86) (770,060.05) (7,053,989.79) (32,442,941.43) (10,565,620.01) (60,090,944.14) 

  เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 7,213,359.15 736,015.46 58,975,669.90 19,002,180.58 1,483,789.23 87,411,014.32 

  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 781,049.70 (169,457.42) 857,572.66 590,466.17 1,344,014.39 3,403,645.50 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 7,994,408.85 566,558.04 59,833,242.56 19,592,646.75 2,827,803.62 90,814,659.82 

  รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,684,500.02 228,916.64 4,124,315.08 16,197,277.93 2,360,320.11 25,595,329.78 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 10,678,908.87 795,474.68 63,957,557.64 35,789,924.68 5,188,123.73 116,409,989.60 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั       

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 

   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 7,337,354.64 0.00 7,337,354.64 

  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำร

จดักำรค่ำสินไหมทดแทน (445,824.90) 1,785,720.85 41,426,658.14 2,540,412.01 (1,667,972.73) 43,638,993.37 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 3,788,127.55 194,589.49 10,332,366.74 9,528,918.77 1,113,809.45 24,957,812.00 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 260,449.68 25,093.06 6,407,693.31 846,400.48 6,664.11 7,546,300.64 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั 3,602,752.33 2,005,403.40 58,166,718.19 20,253,085.90 (547,499.17) 83,480,460.65 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      49,410,315.67 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภยั      (16,480,786.72) 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      8,619,491.22 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุน      25,196.90 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      25,328.80 
  อ่ืนๆ      384,447.02 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้      (7,426,322.78) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      566,284.50 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด      (6,860,038.28) 
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19.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

             (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 46,875,271.73 4,213,044.92 194,837,084.58 86,039,246.96 52,319,720.19 384,284,368.38 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (26,191,549.98) (2,090,271.50) (18,908,481.72) (61,432,680.97) (44,965,952.54) (153,588,936.71) 

  เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 20,683,721.75 2,122,773.42 175,928,602.86 24,606,565.99 7,353,767.65 230,695,431.67 

  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,815,117.45 (653,944.02) 1,920,527.84 (2,216,211.85) (1,175,775.59) (310,286.17) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 22,498,839.20 1,468,829.40 177,849,130.70 22,390,354.14 6,177,992.06 230,385,145.50 

  รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 7,357,858.15 635,155.57 10,123,544.02 25,267,199.68 10,700,335.62 54,084,093.04 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 29,856,697.35 2,103,984.97 187,972,674.72 47,657,553.82 16,878,327.68 284,469,238.54 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั       

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 

   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 7,337,354.64 0.00 7,337,354.64 

  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำร

จดักำรค่ำสินไหมทดแทน 2,490,328.17 1,628,885.61 119,335,016.68 4,131,652.54 (1,145,000.92) 126,440,882.08 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 10,780,759.33 554,680.14 31,209,849.39 14,348,994.86 7,860,602.28 64,754,886.00 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 895,006.32 89,214.47 16,231,555.61 1,231,004.84 531,620.12 18,978,401.36 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั 14,166,093.82 2,272,780.22 166,776,421.68 27,049,006.88 7,247,221.48 217,511,524.08 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      111,617,681.99 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภยั      (44,659,967.53) 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      25,368,020.72 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุน      405,281.98 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      468,186.18 
  อ่ืนๆ      3,122,393.82 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้      (15,296,084.83) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      229,243.41 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด      (15,066,841.42) 
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19.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

               (หน่วย : บำท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

สินทรัพย ์

ท่ีปันส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 21,705,153.69 3,741,797.79 26,095,658.89 232,371,461.60 185,332,555.36 1,628,696,363.97 2,097,942,991.30 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 25,647,932.64 3,015,918.02 51,500,693.34 51,315,819.11 170,641,560.95 1,510,184,372.33 1,812,306,296.39 

  หนีสิ้น        

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 135,506,938.81 6,238,981.60 165,573,438.31 289,528,347.39 298,716,018.71 94,576,469.11 990,140,193.93 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 117,282,810.69 5,471,774.15 219,204,654.69 77,773,927.22 220,874,141.83 84,064,261.38 724,671,569.96 
 

20. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  
    (หน่วย : บาท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนท่ีไม่ใช่ค่ำใชจ่้ำยกำรรับประกนัภยั 
     และกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 
15,000,461.34 

 
15,838,339.69 

 
46,028,653.83 

 
48,159,261.12 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 
     ท่ีไม่ใช่ค่ำใชจ่้ำยกำรรับประกนัภยัและ 
     กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 
 

4,724,883.35 

 
 

5,867,660.74 

 
 

15,234,820.92 

 
 

16,973,077.32 

ค่ำภำษีอำกร 304,273.60 101,843.81 636,943.50 228,144.12 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 21,676.89 2,813,493.20 2,306,951.68 5,104,823.38 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 18,483,687.32 24,788,978.23 45,186,772.49 41,152,376.05 

รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 38,534,982.50 49,410,315.67 109,394,142.42 111,617,681.99 
 

21. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำร ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งงวด 

   (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (หน่วย : บำท) 37,641,453.46 (6,860,038.28) 32,647,159.13 (15,066,841.42) 
จ ำนวนหุน้สำมญั (หน่วย : หุน้) 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท/หุน้) 2.15 (0.39) 1.87 (0.86) 
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22. รำยกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบริษทั ควำมสมัพนัธ์ 

บริษทั วี.ซี.สมบติั จ ำกดั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ำกดั  ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรบัญชีท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกำร
ร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัระหวำ่งกิจกำร บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินระหวำ่งกนั 
   (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560 
เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ    
   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 10,850.00  3,267,882.00 
   บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ำกดั  7,500.00  10,000.00 
รวม 18,350.00  3,277,882.00 

    

เงินประกนัค่ำเช่ำและค่ำบริกำร    
   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 2,138,500.00  1,985,500.00 
รวม 2,138,500.00  1,985,500.00 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
   (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560 
หุน้ทุน    
    บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ำกดั 10,000,000.00  10,000,000.00 
    บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั 14,361,732.00  14,361,732.00 
 รวม 24,361,732.00  24,361,732.00 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,139,126.64)  (3,139,126.64) 
สุทธิ 21,222,605.36  21,222,605.36 
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22.   รำยกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
ในระหว่ำงงวด บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม 
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกิจกำรและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี  
 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน                                           (หน่วย: บำท) 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  

 2561 2560 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เบ้ียประกนัภยัรับ      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 18,998.00 32,227.00 144,128.00 78,894.00 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

  บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ำกดั  16,952.00 76,223.00 1,354,932.00 1,210,684.09 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภยัจ่ำย      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) 153,594.00 170,187.00 298,906.00 330,553.00 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) 2,005,674.97 1,944,285.36 5,985,301.63 5,825,480.65 ตำมท่ีระบุในสัญญำเป็นปกติทำงกำรคำ้ 

ค่ำพฒันำโปรแกรมระบบงำนประกนัภยั      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) 118,740.00 118,740.00 356,220.00 356,220.00 ตำมท่ีระบุในสัญญำเป็นปกติทำงกำรคำ้ 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) 81,285.61 112,313.23 313,227.18 278,545.58 เป็นปกติทำงกำรคำ้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรบริหำร  

งบกำรเงินส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
เงินเดือน ค่ำเบ้ียประชุมเงินบ ำเหน็จ และผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,721,740.00 3,571,710.00 11,165,220.00 11,940,130.00 
ผลประโยชนร์ะยะยำว 63,972.78 88,515.20 191,918.34 265,545.60 
รวม 3,785,712.78 3,660,225.20 11,357,138.34 12,205,675.60 
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23. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

บริษทัฯ ใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้ บริษทัฯจะใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม เช่น กำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมใหม้ำกท่ีสุด โดยใหค้ ำนิยำมของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีแตกต่ำงกนั ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำได ้

  ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
    หน้ีสินนั้น นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
  ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ดงัน้ี 
    (หน่วย: บำท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย : 

      หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 

      ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 

      หน่วยลงทุน       

 

 

- 

- 

- 

 

 

493,144,298.95 

417,856,075.00 

20,192,693.45 

 

 

- 

- 

- 

 

 

493,144,298.95 

417,856,075.00 

20,192,693.45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ดงัน้ี 
    (หน่วย: บำท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย : 

      หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 

      ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 

      หน่วยลงทุน       

 

 

- 

- 

- 

 

 

546,058,812.75 

275,633,944.19 

50,127,868.34  

 

 

- 

- 

- 

 

   

546,058,812.75 

275,633,944.19 

50,127,868.34 
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23.  กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 

วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดยบริษัทฯ มีกำรประมำณกำร 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(ก)    เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทน 
ท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

(ข)    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใช้มูลค่ำหน่วยลงทุน 
ท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 
24. กำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัประกนัวนิำศภัย 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัฯ คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง

และกำรด ำรงเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 

25. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯได้น ำพันธบัตร จ ำนวน 14 ลำ้นบำท วำงไวเ้ป็น

หลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ำประกนัไวก้บันำยทะเบียนประกนัภยัตำมมำตรำ 19 แห่งพระรำชบญัญติัประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2535 

26. หลกัทรัพย์ที่จดัสรรไว้เป็นเงนิส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดน้ ำพนัธบตัร จ ำนวน 30 ลำ้นบำท ใชเ้ป็นหลกัทรัพย์

ในกำรวำงเป็นส ำรองส ำหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันำยทะเบียน 
 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 และเงินท่ีบริษทัฯ จ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ  

3 ถึง 5 ของเงินเดือน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัอำยุงำนของพนกังำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บ

อนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงจะจ่ำยให้พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

ส ำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 บริษทัฯ จ่ำยสมทบเขำ้กองทุน เป็นจ ำนวนเงิน

ประมำณ 1.58 ลำ้นบำท และ 1.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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28. ทรัพย์สินที่มข้ีอจ ำกดัและภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำร (ประเภทเงินฝำกประจ ำ)  จ ำนวน 5.95 
ลำ้นบำท และ 5.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นกรณีผูเ้อำประกนัท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหำ และ
ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นกำรวำงค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำร  

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษทัฯ มีกำรท ำสัญญำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่ อำยุสัญญำมีระยะเวลำ

ประมำณ 3 ปี โดยบริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 7.01 ลำ้นบำท ส่วนท่ี 

เกินกวำ่ 1 ปี จ ำนวน 8.92 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีกำรท ำสัญญำบริกำรอ่ืนๆ อำยุสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี โดยบริษทัฯ มีภำระผูกพนั

ในกำรจ่ำยค่ำบริกำร ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 3.12 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเกินกวำ่ 1 ปี จ ำนวน 12.21 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีภำระผูกพนั ซ่ึงไม่ไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินเก่ียวกบั
วงเงินซ่ึงยงัไม่เบิกใชก้บัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง ดงัน้ี 

 30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560 
หนงัสือสแตนดบ์ำยเลตเตอร์ออฟเครดิต 
       (Standby Letter of Credit) (ปอนดส์เตอร่ิง) 

 
1,749.09  

  
1,749.09  

วงเงินเบิกเกินบญัชี (ลำ้นบำท) 20.00   20.00  

 
คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็นจ ำนวนเงิน 

โดยรวมประมำณ 21.10 ลำ้นบำท อย่ำงไรกต็ำม บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกคดีควำมท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่ำท่ี

ไม่เกินควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ จ ำนวน 11.66 ล้ำนบำท ซ่ึงกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวยงัไม่แล้วเสร็จและ 

ส่วนใหญ่ บริษทัฯ คำดว่ำจะชนะคดี บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกส ำรองผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนในงบกำรเงินเป็น จ ำนวน 

3.20 ลำ้นบำท  

 

30. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
กรรมกำรผู ้มีอ  ำนำจของบริษัท  ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินน้ีแล้ว  
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 


