บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดเก้ ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)

บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
(หน่วย: บำท)
หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2561
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/

31 ธันวำคม 2560
"ตรวจสอบแล้ ว"

สอบทำนแล้ ว"
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3

95,584,402.57

30,510,464.37

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

4

71,938,974.59

78,335,886.42

9,030,888.35

7,047,453.27

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

5

362,487,594.71

195,419,373.16

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ

6

34,820,058.02

28,366,664.48

7

1,412,532,820.71

1,377,392,055.64

49,209.59

5,272.89

8

0.00

22,769,204.00

อุปกรณ์สุทธิ

9

2,270,102.65

3,112,544.57

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ

10

646,602.67

1,046,789.72

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

11

26,036,498.94

25,972,829.24

สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ

12

82,545,838.50

42,327,758.63

2,097,942,991.30

1,812,306,296.39

สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้กยู้ ืม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุ ทธิ

รวมสินทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

-2บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
(หน่วย: บำท)
หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2561
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/

31 ธันวำคม 2560
"ตรวจสอบแล้ ว"

สอบทำนแล้ ว"
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ำของ
หนีส้ ิ น
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

13

595,243,572.25

466,596,446.94

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

14

218,604,929.25

109,039,373.67

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

15

21,610,641.16

19,985,209.58

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

11

5,630,619.06

7,426,319.18

81,715,223.32

64,971,487.97

67,335,208.89

56,652,732.62

990,140,193.93

724,671,569.96

หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ

16
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

-3บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
(หน่วย: บำท)
หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2561
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/

31 ธันวำคม 2560
"ตรวจสอบแล้ ว"

สอบทำนแล้ ว"
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ำของ
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 17,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

1,750,000,000.00

1,750,000,000.00

1,750,000,000.00

1,750,000,000.00

17

(161,465,000.00)

(161,465,000.00)

18

12,348,000.00

12,348,000.00

(502,282,538.63)

(534,929,697.76)

9,202,336.00

21,681,424.19

รวมส่ วนของเจ้ ำของ

1,107,802,797.37

1,087,634,726.43

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ำของ

2,097,942,991.30

1,812,306,296.39

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 17,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่วนเกิน (ส่วนต่ากว่า) มูลค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน
หมำยเหตุ

2561

2560

สำหรับงวด 9 เดือน
2561

2560

รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ

302,589,578.36

147,501,958.46

(225,664,818.46)

(60,090,944.14)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

76,924,759.90

87,411,014.32

198,596,522.90

230,695,431.67

บวก(หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม(ลด)จากปี ก่อน

(2,251,963.49)

3,403,645.50

29,971,053.48

(310,286.17)

บวก(หัก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

546,369,835.45

384,284,368.38

(347,773,312.55) (153,588,936.71)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ

19

74,672,796.41

90,814,659.82

228,567,576.38

230,385,145.50

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

19

60,256,816.33

25,595,329.78

101,821,730.49

54,084,093.04

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

19

22,689,473.84

8,619,491.22

39,089,746.11

25,368,020.72

0.00

25,196.90

(256,084.62)

405,281.98

70,697.19

25,328.80

898,929.87

468,186.18

479,773.65

384,447.02

1,111,340.54

3,122,393.82

158,169,557.42

125,464,453.54

371,233,238.77

313,833,121.24

4,051,333.16

7,337,354.64

10,511,130.28

7,337,354.64

70,143,400.49

47,342,462.80

254,232,588.55

122,397,288.46

ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รายการโอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด)

19

ค่าสิ นไหมทดแทน
บวก(หัก) ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

19

(25,878,279.26)

(3,703,469.43)

(123,045,350.03)

4,043,593.62

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

19

30,750,985.35

24,957,812.00

72,453,646.06

64,754,886.00

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

19

5,896,227.48

7,546,300.64

13,779,520.13

18,978,401.36

19, 20

38,534,982.50

49,410,315.67

109,394,142.42

111,617,681.99

123,498,649.72

132,890,776.32

337,325,677.41

329,129,206.07

34,670,907.70

(7,426,322.78)

33,907,561.36

(15,296,084.83)

2,970,545.76

566,284.50

(1,260,402.23)

229,243.41

37,641,453.46

(6,860,038.28)

32,647,159.13

(15,066,841.42)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิสำหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

11.2

-2บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน
หมำยเหตุ

2561

สำหรับงวด 9 เดือน

2560

2561

2560

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :รำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(6,966,477.06)

5,669,023.88

(15,598,860.24)

8,567,451.12

1,393,295.41

(1,133,804.78)

3,119,772.05

(1,713,490.22)

(5,573,181.65)

4,535,219.10

(12,479,088.19)

6,853,960.90

กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

0.00

0.00

0.00

(2,357,514.00)

องค์ประกอบของภาษีเงินได้

0.00

0.00

0.00

471,502.80

กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษี

0.00

0.00

0.00

(1,886,011.20)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดสุ ทธิจำกภำษี

(5,573,181.65)

4,535,219.10

(12,479,088.19)

4,967,949.70

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

32,068,271.81

(2,324,819.18)

20,168,070.94

(10,098,891.72)

2.15

(0.39)

1.87

(0.86)

17,500,000

17,500,000

17,500,000

17,500,000

องค์ประกอบของภาษีเงินได้

11.3

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิ จากภาษี
รำยกำรทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

21

บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้ ำของ

กำไร(ขำดทุน)สะสม

ส่ วนเกิน (ต่ำกว่ ำ) ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน(ส่ วนต่ำกว่ ำ)

จัดสรรแล้ ว

และชำระแล้ ว

มูลค่ ำหุ้น

สำรองตำมกฎหมำย

1,750,000,000.00

(161,465,000.00)

12,348,000.00

ยังไม่ ได้ จัดสรร

จำกกำรวัดมูลค่ ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย

(508,835,546.15)

16,426,215.62

รวม
1,108,473,669.47

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม สำหรับงวด 9 เดือน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

(15,066,841.42)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

(15,066,841.42)

(1,886,011.20)

6,853,960.90

4,967,949.70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 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 วันที่ 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

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม สำหรับงวด 9 เดือน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

32,647,159.13

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

1,750,000,000.00

(161,465,000.00)

12,348,000.00

(502,282,538.63)

32,647,159.13
(12,479,088.19)

(12,479,088.19)

9,202,336.00

1,107,802,797.37

บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย: บำท)
2561

2560

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

544,852,942.34

412,175,442.55

เงินรับ(เงินจ่าย)เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(68,524,017.14)

28,013,289.93

ดอกเบี้ยรับ

23,121,626.02

24,459,202.58

รายได้อื่น

2,995,468.65

3,590,580.00

(220,793,915.01)

(224,047,521.77)

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(74,791,551.44)

(66,655,495.33)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(13,779,520.13)

(18,978,401.36)

(111,171,106.33)

(117,784,250.97)

(2,313,650.63)

(1,266,131.33)

(75,227,386.98)

(144,986,381.08)

(43,936.70)

(3,311.50)

24,231,677.05

100,953,482.98

28,556,629.70

(4,529,495.30)

36,646,562.41

0.00

ขายอุปกรณ์

96,018.69

0.00

ซื้ ออุปกรณ์

(225,272.60)

(1,448,407.05)

0.00

0.00

เงินสดสุ ทธิได้มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง)สุ ทธิ

36,517,308.50
65,073,938.20

(1,448,407.05)
(5,977,902.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

30,510,464.37

28,597,244.23

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

95,584,402.57

22,619,341.88

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่ อ
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน) “บริ ษทั ” จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2472 ทะเบี ยน บจ.เลขที่ 0105472000067 และเมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2555 “บริ ษทั ”
ได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภำพเป็ นบริ ษัท มหำชนจ ำกั ด ทะเบี ย น บมจ.เลขที่ 0107555000228 เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น ำศภั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ส ำนั ก งำนตั้ ง อยู่ เลขที่ 123 อำคำรไทยประกัน ชี วิ ต
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือกำรรับประกันวินำศภัย
2. เกณฑ์ กำรนำเสนองบกำรเงินระหว่ ำงกำล
2.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบกำรเงิ น ระหว่ ำ งกำลนี้ จัด ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำล โดยบริ ษ ทั ฯ เลื อกน ำเสนองบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ต ำม บริ ษ ัท ฯ
ได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ
และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี และเป็ นไปตำมรู ปแบบงบกำรเงินที่กำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ และส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
เงื่อนไขและระยะเวลำในกำรจัดทำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ประกัน
วินำศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้ นจำกงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลภำษำไทยที่ จดั ทำตำมกฎหมำย
ในกรณี ที่ มี เนื้ อ ควำมขัด แย้ง กัน หรื อ มี ก ำรตี ค วำมในสองภำษำแตกต่ ำ งกัน ให้ ใ ช้งบกำรเงิ น ระหว่ ำ งกำล
ฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
นโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำร
จัดทำงบกำรเงินสำหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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2.

เกณฑ์ กำรนำเสนองบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ ำ งงวด บริ ษ ัท ฯ ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จ ำนวนหลำยฉบั บ ซึ่ งมี ผ ลบั ง คับ ใช้ ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ ำว ได้รั บกำรปรั บปรุ ง หรื อจัด ให้มีข้ ึ น เพื่ อให้มีเนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ น กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำก
สัญญำที่ ทำกับลูกค้ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงิ นที่ มีรอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 ตำมลำดับ
บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลก่ อ นวัน ที่
มีผลบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญ ญำที่ ท ำกับ ลู กค้ำ กำหนดหลักกำรส ำคัญ
เกี่ ยวกับ กำรรั บรู ้รำยได้จำกสัญญำที่ ทำกับลูกค้ำ โดยกิ จกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่ กิจกำรคำดว่ำจะได้รับเมื่อกิจกำรส่ งมอบกำรควบคุมสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ ตำมที่มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ กำหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในกำรพิจำรณำตำมหลักกำร
ในแต่ ล ะขั้น ตอน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 15 ใช้ แ ทนมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 11
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
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2.

เกณฑ์ กำรนำเสนองบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่ อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 19

กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมหรื อ รำคำทุ น ตัด จ ำหน่ ำ ย โดยพิ จ ำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับ
วิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิน โดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้ น
และหลักกำรเกี่ ยวกับ กำรบัญ ชี ป้ องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ อ งมื อ
ทำงกำรเงิ น และเมื่ อ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ มนี้ มี ผ ลบังคับ ใช้ จะทำให้ม ำตรฐำนกำรบัญ ชี
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบันฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบต่ องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่ม
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

30 กันยำยน 2561
33,643.34
95,550,759.23
95,584,402.57

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560
37,932.69
30,472,531.68
30,510,464.37

4. เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับสุ ทธิ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 และ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2560 บริ ษ ัท ฯ มี ย อดคงเหลื อ เบี้ ยประกัน ภัย ค้ำ งรั บ จำกกำร
รับประกันภัยโดยตรง โดยจำแนกอำยุเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ นับตั้งแต่วนั ที่ครบกำหนดชำระ ดังนี้
(หน่วย : บำท)
30 กันยำยน 2561
จำกผูเ้ อำ
จำกตัวแทนและ
ประกันภัย
นำยหน้ำประกันภัย
รวม
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
0.00
0.00
0.00
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
0.00
14,813,876.38
14,813,876.38
ค้ำงรับ 31 – 60 วัน
0.00
8,355,954.62
8,355,954.62
ค้ำงรับ 61 – 90 วัน
0.00
21,534,518.33
21,534,518.33
ค้ำงรับ 91 วัน – 1 ปี
0.00
28,951,741.05
28,951,741.05
24,706.30
12,026.80
36,733.10
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
24,706.30
73,668,117.18
73,692,823.48
(24,706.30)
(1,729,142.59)
(1,753,848.89)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
0.00
71,938,974.59
71,938,974.59
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุ ทธิ
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4. เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับสุ ทธิ (ต่ อ)
(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560
จำกตัวแทนและ
นำยหน้ำประกันภัย

จำกผูเ้ อำ
ประกันภัย
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 31 – 60 วัน
ค้ำงรับ 61 – 90 วัน
ค้ำงรับ 91 วัน – 1 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุ ทธิ

รวม

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,024,970.03
41,306,239.42
9,815,808.57
7,776,257.85
20,143,747.36

4,024,970.03
41,306,239.42
9,815,808.57
7,776,257.85
20,143,747.36

104,729.46

2,935,958.78

3,040,688.24

104,729.46

86,002,982.01

86,107,711.47

(104,729.46)

(7,667,095.59)

(7,771,825.05)

0.00

78,335,886.42

78,335,886.42

5. สิ นทรัพย์ จำกกำรประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ ดังนี้
30 กันยำยน 2561

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560

สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สำรองสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน

12,838,799.28

6,104,295.35

124,292,826.55

75,174,644.01

225,355,968.88

114,140,433.80

362,487,594.71

195,419,373.16

สำรองเบี้ยประกันภัย
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ (UPR)
รวมสิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
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6. ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อสุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ ดังนี้

30 กันยำยน 2561

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560

เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ

907,747.34

908,548.74

เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ

77,280,375.68

70,844,014.53

รวม

78,188,123.02

71,752,563.27

(43,368,065.00)

(43,385,898.79)

34,820,058.02

28,366,664.48

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อสุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ จำแนกอำยุ ดังนี้

30 กันยำยน 2561
ค้ำงรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน
ค้ำงรับเป็ นระยะเวลำ 1-2 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 2 ปี
เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันต่อ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันต่อสุ ทธิ

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560

33,978,834.72

28,212,184.04

1,336,219.83

41,989,855.77

41,965,321.13
77,280,375.68
(43,368,065.00)
33,912,310.68

641,974.72
70,844,014.53
(43,385,898.79)
27,458,115.74
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
30 กันยำยน 2561
รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก(หัก) กำไร(ขำดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกธนำคำร
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุน
(หัก) ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม

485,631,352.55
414,122,324.84
19,936,470.01
919,690,147.40

493,144,298.95
417,856,075.00
20,192,693.45
931,193,067.40

528,384,370.89
265,978,439.52
50,356,034.63
844,718,845.04

546,058,812.75
275,633,944.19
50,127,868.34
871,820,625.28

11,502,920.00
931,193,067.40

0.00
931,193,067.40

27,101,780.24
871,820,625.28

0.00
871,820,625.28

459,418,322.95
459,418,322.95

483,650,000.00
483,650,000.00

25,305,132.00
(3,383,701.64)
21,921,430.36
1,412,532,820.71

25,305,132.00
(3,383,701.64)
21,921,430.36
1,377,392,055.64
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ (ต่ อ)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีระยะเวลำครบกำหนด ดังนี้

ภำยใน 1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
รวม
บวก(หัก) กำไร(ขำดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกธนำคำร
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้

ครบกำหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

(หน่วย : บำท)
รวม

100,444,632.14
40,027,707.67
140,472,339.81

385,186,720.41
280,218,799.04
665,405,519.45

0.00
93,875,818.13
93,875,818.13

485,631,352.55
414,122,324.84
899,753,677.39

1,463,313.24
141,935,653.05

7,605,471.75
673,010,991.20

2,177,911.57
96,053,729.70

11,246,696.56
911,000,373.95

375,868,322.95
375,868,322.95
517,803,976.00

83,550,000.00
83,550,000.00
756,560,991.20

0.00
0.00
96,053,729.70

459,418,322.95
459,418,322.95
1,370,418,696.90

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีระยะเวลำครบกำหนด ดังนี้
(หน่วย : บำท)

ครบกำหนด
ภำยใน 1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
รวม
บวก(หัก) กำไร(ขำดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
รวม เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกธนำคำร
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

115,624,463.59
45,235,577.19
160,860,040.78

257,472,301.24
147,554,395.06
405,026,696.30

155,287,606.06
73,188,467.27
228,476,073.33

528,384,370.89
265,978,439.52
794,362,810.41

1,802,258.97
162,662,299.75

13,249,860.99
418,276,557.29

12,277,826.57
240,753,899.90

27,329,946.53
821,692,756.94

380,650,000.00
380,650,000.00
543,312,299.75

103,000,000.00
103,000,000.00
521,276,557.29

0.00
0.00
240,753,899.90

483,650,000.00
483,650,000.00
1,305,342,756.94

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้นำเงินฝำกประจำ จำนวน 5.95 ล้ำนบำท และจำนวน 5.40 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ไปวำงค้ ำประกัน ตำมหมำยเหตุขอ้ 28
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 พันธบัตรบำงส่ วน จำนวนเงิ น 44 ล้ำนบำท ได้นำไปวำงไว้กบั นำยทะเบี ยน
(ตำมหมำยเหตุ 25 และ 26)
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8. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุนสุ ทธิ
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ที่ดิน

อำคำร

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :
22,452,000.00

317,204.00

22,769,204.00

(22,452,000.00)

(209,877.40)

(22,661,877.40)

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด

0.00

(107,326.60)

(107,326.60)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

0.00

0.00

0.00

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
จำหน่ำยระหว่ำงงวด-มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้ข ำยอสั งหำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น รำคำตำมบัญ ชี สุ ท ธิ จ ำนวน 22.66 ล้ำ นบำท
ให้แก่กิจกำรแห่งหนึ่งในรำคำขำยสุ ทธิ จำนวน 36.65 ล้ำนบำท
9. อุปกรณ์ สุทธิ
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงำน
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

ยำนพำหนะ

รวม

2,799,937.83

312,606.74

3,112,544.57

ซื้อเพิ่มระหว่ำงงวด-รำคำทุน

225,272.60

0.00

225,272.60

ตัดจำหน่ำย/จำหน่ำยระหว่ำงงวด-มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

(3,117.93)

(1.00)

(3,118.93)

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด

(959,883.26)

(104,712.33)

(1,064,595.59)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

2,062,209.24

207,893.41

2,270,102.65
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10. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่นสุ ทธิ
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด-รำคำทุน
จำหน่ำยระหว่ำงงวด-มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

1,046,789.72
0.00
0.00
(400,187.05)
646,602.67

11. สิ นทรัพย์ หรื อหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
11.1 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
30 กันยำยน 2561
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่อำจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้
รำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบ(IBNR)
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรค่ำเงินลงทุน-หลักทรัพย์เผื่อขำย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
สำรองสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
รวม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2560

422,782.14
676,740.33

1,626,377.37
676,740.33

5,893,226.98
14,721,621.26
4,322,128.23
26,036,498.94

4,623,958.18
15,048,711.45
3,997,041.91
25,972,829.24

2,300,584.00
3,263,558.30
66,476.76
5,630,619.06
20,405,879.88

5,420,356.05
1,537,483.35
468,479.78
7,426,319.18
18,546,510.06

- 11 11. สินทรัพย์ หรื อหนีส้ ินภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่ อ)

11.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561
30 กันยำยน 2560

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561
30 กันยำยน 2560

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,970,545.76)

(566,284.50)

1,260,402.23

(229,243.41)

ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
(2,970,545.76)
(566,284.50)
1,260,402.23
(229,243.41)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
11.3 จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560 30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่ำงจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
1,393,295.41
(1,133,804.78)
3,119,772.05
(1,713,490.22)
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
0.00
0.00
0.00
471,502.80
1,393,295.41
(1,133,804.78)
3,119,772.05
(1,241,987.42)
รวม

12. สิ นทรัพย์ อื่นสุ ทธิ

ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
เงินมัดจำ
ลูกหนี้เบี้ยประกัน
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยข้ำวนำปี
อื่นๆ
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์อื่นสุทธิ

30 กันยำยน 2561
18,739,165.42
7,043,601.27
4,458,028.16
912,448.42
3,138,500.00
22,445,863.87
36,371,511.76
21,144,592.03
114,253,710.93
(31,707,872.43)
82,545,838.50

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560
14,919,639.77
4,726,592.58
2,034,016.51
1,115,340.84
2,250,500.00
13,379,530.72
12,935,924.64
13,578,351.58
64,939,896.64
(22,612,138.01)
42,327,758.63
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13. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บำท)
30 กันยำยน 2561
หนี้สินจำกสัญญำ หนี้สินส่ วนที่เอำ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยะยำว
31,952,635.46 (12,838,799.28)
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรำยงำนแล้ว
192,502,750.26 (111,265,165.47)
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
42,493,795.98 (13,027,661.08)
สำรองเบี้ยประกันภัย
328,294,390.55 (225,355,968.88)
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
595,243,572.25 (362,487,594.71)
รวม

สุ ทธิ
19,113,836.18
81,237,584.79
29,466,134.90
102,938,421.67
232,755,977.54
(หน่วย: บำท)

31 ธันวำคม 2560
หนี้สินจำกสัญญำ หนี้สินส่ วนที่เอำ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยะยำว
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรำยงำนแล้ว
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวม

สุ ทธิ

14,707,001.25

(6,104,295.35)

8,602,705.90

174,113,310.30
30,726,226.44

(67,568,208.48)
(7,606,435.53)

106,545,101.82
23,119,790.91

247,049,908.95
466,596,446.94

(114,140,433.80)
(195,419,373.16)

132,909,475.15
271,177,073.78

13.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยะยำว

ยอดคงเหลือต้นงวด
สำรองเพิ่มขึ้นจำกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
ยอดคงเหลือปลำยงวด

สำหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561
14,707,001.25

(หน่วย : บาท)
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
0.00

17,245,634.21
31,952,635.46

14,707,001.25
14,707,001.25
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13. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย (ต่ อ)
13.2 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น
13.2.1 รำยละเอียดรำยกำรเคลื่อนไหวของสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี ปัจจุบนั
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทนและข้อสมมุติ
ในกำรคำนวณสำรอง
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด

สำหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561
204,839,536.74
232,222,536.23

(หน่วย : บาท)
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
252,335,980.26
206,537,980.83

11,767,569.54
(213,833,096.27)
234,996,546.24

1,829,258.96
(255,863,683.31)
204,839,536.74

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี ส ำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ ำยที่ เกิ ด จำกสัญ ญำ
รับประกันภัยต่อ จำนวน 1.94 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 2.25 ล้ำนบำท)
13.2.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลำยงวด

30 กันยำยน 2561
247,049,908.95
546,369,835.45
(465,125,353.85)
328,294,390.55

13.2.3 สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด

ยอดคงเหลือต้นงวด
ประมำณกำรค่ำสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในงวดนี้
ควำมเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลำยงวด

31 ธันวำคม 2560
223,562,323.67
535,408,033.76
(511,920,448.48)
247,049,908.95
(หน่วย : บาท)

30 กันยำยน 2561
110,203,612.51
180,561,914.80
(87,429,406.76)
203,336,120.55

31 ธันวำคม 2560
101,591,980.00
134,765,725.33
(126,154,092.82)
110,203,612.51

ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ ไม่ มีกำรตั้งส ำรองกำรเสี่ ย งภัย ที่ ยงั ไม่ สิ้ นสุ ด จำนวนเงิ น 203.34 ล้ำนบำท
(ปี 2560 จำนวน 110.20 ล้ำนบำท) เนื่ องจำกสำรองกำรเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจำนวนต่ำกว่ำสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
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14. เจ้ ำหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่ อ
30 กันยำยน 2561
102,229,451.50
116,375,477.75
218,604,929.25

เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
รวมเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวำคม 2560
57,068,023.30
51,971,350.37
109,039,373.67

15. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั ฯ จ่ ำยค่ ำชดเชยผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและบำเหน็จตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
พ.ศ.2541 ในกำรให้ผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอำยุ และผลประโยชน์ ระยะยำวอื่ นแก่ พนักงำนตำมสิ ทธิ และอำยุงำน
กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ำปั จจุ บัน ของภำระผูกพัน ของโครงกำรผลประโยชน์ ส ำหรั บ งวด 9 เดื อน สิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยำยน 2561 ดังนี้
(หน่วย : บำท)
19,985,209.58
1,625,431.58
21,610,641.16

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

ค่ ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน

(หน่วย :บำท)
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่

30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560 30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560
405,911.10
424,370.75
1,217,733.29
1,273,112.25
135,899.43
132,040.24
407,698.29
396,120.73

541,810.53

556,410.99

1,625,431.58

1,669,232.98
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15. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่ อ)
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรมรณะ

30 กันยำยน 2561
ร้อยละ
2.72
4.50
0.00 - 40.00
TMO 2017

31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ
2.72
4.50
0.00 - 40.00
TMO 2017

16. หนีส้ ิ นอื่น

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
เงินฝำกชำระเบี้ย
ภำษีขำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น
รวมหนี้สินอื่น

30 กันยำยน 2561
17,036,966.37
13,037,240.90
5,537,741.85
16,409,287.99
15,313,971.78

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560
15,580,322.81
10,080,675.12
3,251,854.70
14,752,263.58
12,987,616.41

67,335,208.89

56,652,732.62

17. ส่ วนเกิน (ส่ วนตำ่ กว่ ำ) มูลค่ ำหุ้นสำมัญ
ส่ วนเกิน (ส่ วนต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุน้ สำมัญ ประกอบด้วย
30 กันยำยน 2561
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุน้ สำมัญ
รวมส่ วนเกิน (ส่ วนต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุน้ สำมัญ

102,000,000.00
(263,465,000.00)
(161,465,000.00)

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2560
102,000,000.00
(263,465,000.00)
(161,465,000.00)
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18. สำรองตำมกฎหมำย
เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้ จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
19. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลตำมส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำร
ดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่ อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพ ยำกรให้กบั ส่ วนงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษ ทั ฯ ด ำเนิ น กิ จกำรในส่ ว นงำนทำงธุ ร กิ จเดี ย ว คื อ ธุ รกิ จรั บ ประกันวิ นำศภัยและด ำเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงำนทำง
ภูมิศำสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรำยได้ กำไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่ แสดงในงบกำรเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วน
งำนทำงธุ รกิ จและส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ ตำมที่ กล่ำวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯได้รำยงำน
ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำน โดยแยกเป็ นประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ ประกัน อัค คี ภ ัย ประกัน ภัย ทำงทะเลและขนส่ ง
ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ตำมที่แสดงข้อมูลรำยได้และกำไรของส่ วนงำน
ของบริ ษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ดังนี้
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19. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่ อ)
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

19,295,586.63

1,470,814.86

30,164,963.29

บวก(หัก) เบี้ยประกันภัยต่อ

(6,943,384.51)

(746,573.01)

(3,990,303.87) (157,136,179.85)

เบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้

12,352,202.12

724,241.85

26,174,659.42

25,184,691.06

12,488,965.45

76,924,759.90

(2,880,845.10)

(132,866.39)

11,343,231.44

(5,706,974.89)

(4,874,508.55)

(2,251,963.49)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้

9,471,357.02

591,375.46

37,517,890.86

19,477,716.17

7,614,456.90

74,672,796.41

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

2,326,826.01

252,055.73

(712,700.18)

50,174,524.87

8,216,109.90

60,256,816.33

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย

11,798,183.03

843,431.19

36,805,190.68

69,652,241.04

15,830,566.80

134,929,612.74

0.00

0.00

0.00

4,051,333.16

0.00

4,051,333.16

1,145,718.41

48,563.34

35,869,607.86

5,947,535.34

1,253,696.28

44,265,121.23

3,543,486.07

191,080.18

5,256,236.48

18,211,130.31

3,549,052.31

30,750,985.35

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น

497,906.93

30,584.99

1,625,313.10

1,842,049.02

1,900,373.44

5,896,227.48

รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

5,187,111.41

270,228.51

42,751,157.44

30,052,047.83

6,703,122.03

84,963,667.22

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่ม (ลด)
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

182,320,870.91

69,337,342.67

302,589,578.36

(56,848,377.22) (225,664,818.46)

ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน

38,534,982.50

กำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุ ทธิ
ผลกำไรจำกเงินลงทุน
รำยได้อื่น

11,430,963.02
22,689,473.84
0.00

รำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้

70,697.19
479,773.65
34,670,907.70
2,970,545.76

กำไรสุ ทธิสำหรับงวด

37,641,453.46

อื่นๆ
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
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19. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่ อ)
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
บวก(หัก) เบี้ยประกันภัยต่อ

54,621,567.58

4,272,280.66

(21,874,868.44)

(2,186,652.44)

100,778,246.79

273,471,845.91

(9,784,640.68) (220,899,366.38)

113,225,894.51

546,369,835.45

(93,027,784.61) (347,773,312.55)

เบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้

32,746,699.14

2,085,628.22

90,993,606.11

52,572,479.53

20,198,109.90

198,596,522.90

(7,707,123.52)

(203,135.46)

45,255,100.87

(6,406,166.64)

(967,621.77)

29,971,053.48

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้

25,039,575.62

1,882,492.76

136,248,706.98

46,166,312.89

19,230,488.13

228,567,576.38

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

7,342,171.49

737,593.86

(714,482.81)

78,369,221.11

16,087,226.84

101,821,730.49

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย

32,381,747.11

2,620,086.62

135,534,224.17

124,535,534.00

35,317,714.97

330,389,306.87

0.00

0.00

0.00

10,511,130.28

0.00

10,511,130.28

1,954,257.90

648,647.18

108,958,327.37

14,659,111.16

4,966,894.91

131,187,238.52

11,050,522.79

555,281.50

17,463,184.84

34,613,631.48

8,771,025.45

72,453,646.06

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น

1,493,742.69

100,013.44

6,056,163.16

3,419,731.80

2,709,869.04

13,779,520.13

รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

14,498,523.38

1,303,942.12

132,477,675.37

63,203,604.72

16,447,789.40

227,931,534.99

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่ม (ลด)
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน

109,394,142.42

กำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุ ทธิ
ผลกำไรจำกเงินลงทุน
รำยได้อื่น

(6,936,370.54)
39,089,746.11
(256,084.62)

รำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อื่นๆ
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้

898,929.87
1,111,340.54
33,907,561.36
(1,260,402.23)

กำไรสุ ทธิสำหรับงวด

32,647,159.13
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19. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่ อ)
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

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(หัก) เบี้ยประกันภัยต่อ

(9,258,332.86)

(770,060.05)

(7,053,989.79)

(32,442,941.43)

(10,565,620.01)

(60,090,944.14)

7,213,359.15

736,015.46

58,975,669.90

19,002,180.58

1,483,789.23

87,411,014.32

781,049.70

(169,457.42)

857,572.66

590,466.17

1,344,014.39

3,403,645.50

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้

7,994,408.85

566,558.04

59,833,242.56

19,592,646.75

2,827,803.62

90,814,659.82

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

2,684,500.02

228,916.64

4,124,315.08

16,197,277.93

2,360,320.11

25,595,329.78

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย

10,678,908.87

795,474.68

63,957,557.64

35,789,924.68

5,188,123.73

116,409,989.60

0.00

0.00

0.00

7,337,354.64

0.00

7,337,354.64

(445,824.90)

1,785,720.85

41,426,658.14

2,540,412.01

(1,667,972.73)

43,638,993.37

3,788,127.55

194,589.49

10,332,366.74

9,528,918.77

1,113,809.45

24,957,812.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น

260,449.68

25,093.06

6,407,693.31

846,400.48

6,664.11

7,546,300.64

รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

3,602,752.33

2,005,403.40

58,166,718.19

20,253,085.90

(547,499.17)

83,480,460.65

เบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่ม (ลด)
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

ค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำน
กำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
ผลกำไรจำกเงินลงทุน
รำยได้อื่น
รำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

49,410,315.67
(16,480,786.72)
8,619,491.22
25,196.90

ขำดทุนก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย) ภำษีเงินได้

25,328.80
384,447.02
(7,426,322.78)
566,284.50

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับงวด

(6,860,038.28)

อื่นๆ
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19. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่ อ)
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย

46,875,271.73

4,213,044.92

194,837,084.58

86,039,246.96

(26,191,549.98)

(2,090,271.50)

(18,908,481.72)

(61,432,680.97)

20,683,721.75

2,122,773.42

175,928,602.86

24,606,565.99

7,353,767.65

230,695,431.67

1,815,117.45

(653,944.02)

1,920,527.84

(2,216,211.85)

(1,175,775.59)

(310,286.17)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้

22,498,839.20

1,468,829.40

177,849,130.70

22,390,354.14

6,177,992.06

230,385,145.50

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

7,357,858.15

635,155.57

10,123,544.02

25,267,199.68

10,700,335.62

54,084,093.04

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย

29,856,697.35

2,103,984.97

187,972,674.72

47,657,553.82

16,878,327.68

284,469,238.54

0.00

0.00

0.00

7,337,354.64

0.00

7,337,354.64

2,490,328.17

1,628,885.61

119,335,016.68

4,131,652.54

(1,145,000.92)

126,440,882.08

10,780,759.33

554,680.14

31,209,849.39

14,348,994.86

7,860,602.28

64,754,886.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น

895,006.32

89,214.47

16,231,555.61

1,231,004.84

531,620.12

18,978,401.36

รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

14,166,093.82

2,272,780.22

166,776,421.68

27,049,006.88

7,247,221.48

217,511,524.08

เบี้ยประกันภัยรับ
บวก(หัก) เบี้ยประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิ

52,319,720.19

384,284,368.38

(44,965,952.54) (153,588,936.71)

บวก(หัก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่ม (ลด)
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

ค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำน

111,617,681.99

กำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย

(44,659,967.53)
25,368,020.72
405,281.98

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
ผลกำไรจำกเงินลงทุน
รำยได้อื่น
รำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขำดทุนก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย) ภำษีเงินได้

468,186.18
3,122,393.82
(15,296,084.83)
229,243.41

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับงวด

(15,066,841.42)

อื่นๆ
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19. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ง

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

สิ นทรัพย์
ที่ปันส่ วนไม่ได้

ประกันภัยรถ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

ณ วันที่ 30 กันยำยน 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 วันที่ 31 ธันวำคม 2560
หนีส้ ิน

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

ณ วันที่ 30 กันยำยน 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 วันที่ 31 ธันวำคม 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

สินทรัพย์

20. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
(หน่วย : บาท)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560 30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย
และกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์
ที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยและ
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำภำษีอำกร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

15,000,461.34

15,838,339.69

46,028,653.83

48,159,261.12

4,724,883.35
304,273.60
21,676.89
18,483,687.32
38,534,982.50

5,867,660.74
101,843.81
2,813,493.20
24,788,978.23
49,410,315.67

15,234,820.92
636,943.50
2,306,951.68
45,186,772.49
109,394,142.42

16,973,077.32
228,144.12
5,104,823.38
41,152,376.05
111,617,681.99

21. กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุ น) ต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐำนคำนวณโดยกำรหำร กำไร (ขำดทุ น) สำหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงงวด
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560 30 กันยำยน 2561 30 กันยำยน 2560
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด (หน่วย : บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญ (หน่วย : หุน้ )
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท/หุน้ )

37,641,453.46
17,500,000
2.15

(6,860,038.28)
17,500,000
(0.39)

32,647,159.13
17,500,000
1.87

(15,066,841.42)
17,500,000
(0.86)
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22. รำยกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั วี.ซี .สมบัติ จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
บริ ษ ทั ฯ มี รำยกำรบัญ ชี ที่เกิ ด ขึ้ นกับบุ คคลและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้นกลุ่ มเดี ยวกัน หรื อมี กรรมกำร
ร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญระหว่ำงกิจกำร บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินระหว่ำงกัน
30 กันยำยน 2561
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จำกัด
รวม
เงินประกันค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
รวม

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560

10,850.00
7,500.00

3,267,882.00
10,000.00

18,350.00

3,277,882.00

2,138,500.00
2,138,500.00

1,985,500.00
1,985,500.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
30 กันยำยน 2561
หุน้ ทุน
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จำกัด
บริ ษทั โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สุ ทธิ

10,000,000.00
14,361,732.00
24,361,732.00
(3,139,126.64)
21,222,605.36

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2560
10,000,000.00
14,361,732.00
24,361,732.00
(3,139,126.64)
21,222,605.36
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22. รำยกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่ สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำงกิจกำรและกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จำกัด
เบี้ยประกันภัยจ่ำย
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ค่ำเช่ำและบริ กำรจ่ำย
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ค่ำพัฒนำโปรแกรมระบบงำนประกันภัย
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

สำหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน

สำหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน

(หน่วย: บำท)

2561

2560

2561

2560

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

18,998.00
16,952.00

32,227.00
76,223.00

144,128.00
1,354,932.00

78,894.00
1,210,684.09

เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย

153,594.00

170,187.00

298,906.00

330,553.00

เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย

2,005,674.97

1,944,285.36

5,985,301.63

5,825,480.65

ตำมที่ระบุในสัญญำเป็ นปกติทำงกำรค้ำ

118,740.00

118,740.00

356,220.00

356,220.00

ตำมที่ระบุในสัญญำเป็ นปกติทำงกำรค้ำ

81,285.61

112,313.23

313,227.18

278,545.58

เป็ นปกติทำงกำรค้ำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษทั
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรบริ หำร
งบกำรเงิ นสำหรั บ งวด 3 เดื อน และ 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับ
เงินเดือน ค่ำเบี้ยประชุมเงินบำเหน็จ และผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ ดังนี้
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

3,721,740.00
63,972.78
3,785,712.78

30 กันยำยน 2560

3,571,710.00
88,515.20
3,660,225.20

(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561

11,165,220.00
191,918.34
11,357,138.34

30 กันยำยน 2560

11,940,130.00
265,545.60
12,205,675.60
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23. กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่
เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ เหมำะสม เช่ น กำรคำนวณมูลค่ำปั จจุบนั
ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ กิจกำรต้องใช้ขอ้ มูลที่ สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมให้มำกที่สุด โดยให้คำนิยำมของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่ มีส ภำพคล่องส ำหรับ สิ นทรั พ ย์
หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน และกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำได้
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย :
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
หน่วยลงทุน

-

ระดับ 2

493,144,298.95
417,856,075.00
20,192,693.45

ระดับ 3

(หน่วย: บำท)
รวม

-

493,144,298.95
417,856,075.00
20,192,693.45

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย :
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
หน่วยลงทุน

-

ระดับ 2

546,058,812.75
275,633,944.19
50,127,868.34

ระดับ 3

(หน่วย: บำท)
รวม

-

546,058,812.75
275,633,944.19
50,127,868.34
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23. กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม (ต่ อ)
วิ ธี ก ำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมขึ้ นอยู่ กับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อ ทำงกำรเงิ น โดยบริ ษัท ฯ มี ก ำรประมำณกำร
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทน
ที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
(ข) เงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นแสดงมูลค่ ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณโดยใช้มูลค่ ำหน่ วยลงทุ น
ที่ประกำศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
24. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษทั ประกันวินำศภัย
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯ คื อ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง
และกำรดำรงเงิ นกองทุ นฯ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
25. หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 และ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 บริ ษ ัท ฯได้น ำพันธบัต ร จำนวน 14 ล้ำนบำท วำงไว้เป็ น
หลักทรัพย์เพื่อค้ ำประกันไว้กบั นำยทะเบียนประกันภัยตำมมำตรำ 19 แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535
26. หลักทรัพย์ ที่จดั สรรไว้ เป็ นเงินสำรองวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯได้นำพันธบัตร จำนวน 30 ล้ำนบำท ใช้เป็ นหลักทรัพย์
ในกำรวำงเป็ นสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นำยทะเบียน
27. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530
ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ
3 ถึง 5 ของเงิ นเดื อน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั อำยุงำนของพนักงำน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ ได้รับ
อนุ ญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ซึ่ งจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
ส ำหรับ งวด 9 เดือ น สิ ้ น สุ ด วัน ที ่ 30 กัน ยำยน 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯ จ่ำ ยสมทบเข้ำ กองทุน เป็ น จำนวนเงิ น
ประมำณ 1.58 ล้ำนบำท และ 1.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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28. ทรัพย์ สินที่มขี ้ อจำกัดและภำระผูกพัน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 และ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 เงิ น ฝำกธนำคำร (ประเภทเงิ น ฝำกประจ ำ) จำนวน 5.95
ล้ำนบำท และ 5.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในกรณี ผูเ้ อำประกันที่เป็ นผูข้ บั ขี่รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหำ และ
ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในกำรวำงค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนำคำร
29. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้ ภำยหน้ ำ
ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี ก ำรท ำสั ญ ญำเช่ ำและบริ กำรอำคำรส ำนัก งำนใหญ่ อำยุสั ญ ญำมี ร ะยะเวลำ
ประมำณ 3 ปี โดยบริ ษทั ฯ มี ภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ ำและค่ ำบริ กำร ภำยใน 1 ปี จำนวน 7.01 ล้ำนบำท ส่ วนที่
เกินกว่ำ 1 ปี จำนวน 8.92 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีกำรทำสัญญำบริ กำรอื่นๆ อำยุสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี โดยบริ ษทั ฯ มีภำระผูกพัน
ในกำรจ่ำยค่ำบริ กำร ภำยใน 1 ปี จำนวน 3.12 ล้ำนบำท ส่ วนที่เกินกว่ำ 1 ปี จำนวน 12.21 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพัน ซึ่ งไม่ได้แสดงไว้ในงบกำรเงินเกี่ยวกับ
วงเงินซึ่ งยังไม่เบิกใช้กบั ธนำคำรพำณิ ชย์แห่งหนึ่ง ดังนี้
30 กันยำยน 2561
หนังสื อสแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิต
(Standby Letter of Credit) (ปอนด์สเตอริ่ ง)
วงเงินเบิกเกินบัญชี (ล้ำนบำท)

1,749.09
20.00

31 ธันวำคม 2560
1,749.09
20.00

คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีจำกกำรเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจำนวนเงิน
โดยรวมประมำณ 21.10 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกคดีควำมที่ถูกฟ้องร้องในมูลค่ำที่
ไม่ เกิ น ควำมคุ ้ม ครองตำมกรมธรรม์ จ ำนวน 11.66 ล้ำ นบำท ซึ่ งกำรพิ จ ำรณำคดี ด ัง กล่ ำ วยัง ไม่ แ ล้ว เสร็ จ และ
ส่ วนใหญ่ บริ ษทั ฯ คำดว่ำจะชนะคดี บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึ กสำรองผลเสี ยหำยที่ อำจเกิ ดขึ้ นในงบกำรเงินเป็ น จำนวน
3.20 ล้ำนบำท

30. กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ ำงกำล
กรรมกำรผู ้มี อ ำนำจของบริ ษัท ไทยไพบู ล ย์ป ระกัน ภัย จ ำกัด (มหำชน) ได้อ นุ ม ัติ ใ ห้ อ อกงบกำรเงิ น นี้ แล้ว
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561

