บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/

"ตรวจสอบแล้ ว"

สอบทานแล้ ว"
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3

27,480,409.87

18,057,273.21

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

4

77,836,303.43

59,223,746.27

9,456,834.59

8,824,346.98

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

5

296,686,423.59

329,997,773.82

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุ ทธิ

6

149,065,844.95

43,903,331.11

7

1,323,969,194.25

1,467,449,501.56

41,824.95

45,549.49

สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้กยู้ มื
อุปกรณ์สุทธิ

8

2,008,125.06

2,325,211.75

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุ ทธิ

9

2,770,161.24

929,509.87

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

10

27,009,531.45

26,813,715.30

สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ

11

48,025,242.35

49,649,065.27

1,964,349,895.73

2,007,219,024.63

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

-2บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/

"ตรวจสอบแล้ ว"

สอบทานแล้ ว"
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

12

554,981,379.13

575,246,670.25

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

13

132,212,664.14

167,414,207.86

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

14

21,411,255.56

20,924,231.14

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

10

4,833,760.14

5,111,509.56

95,776,623.35

89,914,439.61

65,645,272.20

56,723,230.91

874,860,954.52

915,334,289.33

หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ

15
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

-3บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/

"ตรวจสอบแล้ ว"

สอบทานแล้ ว"
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ าของ
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

16

(161,465,000.00)

(161,465,000.00)

17

12,348,000.00

12,348,000.00

(522,213,753.58)

(519,590,612.52)

10,819,694.79

10,592,347.82

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,089,488,941.21

1,091,884,735.30

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

1,964,349,895.73

2,007,219,024.63

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 17,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่ วนเกิน (ส่ วนต่ากว่า) มูลค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ / สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ

97,173,746.77

109,751,861.34

(35,303,276.70)

(47,662,240.83)

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ

61,870,470.07

62,089,620.51

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

(4,570,847.03)

16,075,258.92

บวก(หัก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ

18

57,299,623.04

78,164,879.43

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

18

9,124,627.95

14,856,874.68

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

18

8,259,449.17

8,271,331.47

291,558.80

(408,398.85)

1,948,065.04

86,776.29

81,598.21

464,389.08

77,004,922.21

101,435,852.10

(1,917,204.40)

2,594,469.84

143,413,989.59

119,470,378.32

ผลกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
อื่ นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด)

18

ค่าสิ นไหมทดแทน
บวก(หัก) ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

18

(112,081,846.59)

(74,216,834.60)

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

18

16,771,993.44

17,739,933.79

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

18

3,790,419.16

4,023,979.56

18, 19

30,181,114.38

33,665,904.02

รวมค่ าใช้ จ่าย

80,158,465.58

103,277,830.93

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

(3,153,543.37)

(1,841,978.83)

530,402.31

375,229.01

(2,623,141.06)

(1,466,749.82)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

10.2

-2บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ / สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
องค์ประกอบของภาษีเงินได้

10.3

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวดสุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

284,183.71

924,071.13

(56,836.74)

(184,814.22)

227,346.97

739,256.91

227,346.97

739,256.91

(2,395,794.09)

(727,492.91)

(0.15)

(0.08)

17,500,000

17,500,000

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

20

บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ / สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไร(ขาดทุน)สะสม

ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน(ส่ วนต่ากว่า)

จัดสรรแล้ ว

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

สารองตามกฎหมาย

1,750,000,000.00

(161,465,000.00)

12,348,000.00

ยังไม่ ได้ จัดสรร

จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

(534,929,697.76)

21,681,424.19

รวม
1,087,634,726.43

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวด 3 เดือน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(1,466,749.82)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

(1,466,749.82)

0.00

739,256.91

739,256.91

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1,750,000,000.00

(161,465,000.00)

12,348,000.00

(536,396,447.58)

22,420,681.10

1,086,907,233.52

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

1,750,000,000.00

(161,465,000.00)

12,348,000.00

(519,590,612.52)

10,592,347.82

1,091,884,735.30

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวด 3 เดือน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(2,623,141.06)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

1,750,000,000.00

(161,465,000.00)

12,348,000.00

(2,623,141.06)

0.00

227,346.97

227,346.97

(522,213,753.58)

10,819,694.79

1,089,488,941.21

บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2562

2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

95,057,421.27

146,278,476.78

เงินรับ(เงินจ่าย)เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(86,082,341.58)

(26,637,415.84)

ดอกเบี้ยรับ

7,626,961.56

7,794,782.58

รายได้อื่น

2,034,956.49

2,588,951.09

(105,849,260.86)

(79,443,932.78)

(15,603,109.82)

(20,653,034.74)

(3,790,419.16)

(4,023,979.56)

(25,860,588.32)

(49,166,217.58)

(18,775.40)

(366,725.38)

(25,073,950.18)

22,959,784.66

3,724.54

2,924.71

169,130,000.00

(218,322.95)

11,574,618.54

(884,709.01)

ขายอุปกรณ์

5,710.00

0.00

ซื้ ออุปกรณ์

(57,191.88)

(20,599.81)

(2,100,000.00)

0.00

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง)สุ ทธิ

(2,151,481.88)
9,423,136.66

(20,599.81)
(905,308.82)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

18,057,273.21

30,510,464.37

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

27,480,409.87

29,605,155.55

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษทั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2472 ทะเบียน บจ.เลขที่ 0105472000067 และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 “บริ ษทั ”
ได้จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ทะเบี ย น บมจ.เลขที่ 0107555000228 เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน วิ น าศภัย (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ส านัก งานตั้ง อยู่ เ ลขที่ 123 อาคารไทยประกัน ชี วิ ต
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักคือการรับประกันวินาศภัย
2. เกณฑ์ การนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทาข้ อมูลทางการเงิน
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง การรายงาน
ทางการเงิ นระหว่า งกาล โดยบริ ษทั ฯ เลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่า งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯ
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้ นจากงบการเงิ นระหว่างกาลภาษาไทยที่ จดั ทาตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ มี เ นื้ อ ความขัด แย้ง กัน หรื อมี ก ารตี ค วามในสองภาษาแตกต่ า งกัน ให้ใ ช้ง บการเงิ น ระหว่ า งกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการ
จัดทางบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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2.

เกณฑ์ การนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
2.2 มาตรฐานการการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญ ชี กับ ผู ้ใ ช้ม าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบ
อย่า งเป็ นสาระส าคัญต่ องบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ อย่า งไรก็ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่
ซึ่ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทากับลูกค้าทุ กสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน สาหรั บการรั บรู ้
รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมี สิ ทธิ ได้รั บจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่ งมอบให้แก่ ลูกค้า และกาหนดให้กิจการ
ต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จและพิ จ ารณาข้อเท็ จจริ งและเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดในการพิ จ ารณาตามหลัก การ
ในแต่ละขั้นตอน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อปฏิ บัติ น้ ี ไม่ มีผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ
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2.

เกณฑ์ การนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
2.2 มาตรฐานการการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน (ต่ อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ให้ทางเลือกสาหรับผูร้ ับประกันภัยที่ เข้าเงื่ อนไขตามที่ ระบุ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงินบางประการเป็ นการชัว่ คราว
และให้ถือปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บัติทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรั บธุ รกิ จ
ประกันภัยแทน สาหรั บรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ มก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรื อก่ อนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับ
ปั จจุ บันฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่า งพิ จารณาทางเลื อกที่ อาจมี ผลกระทบต่ องบการเงิ นในปี ที่ เ ริ่ มนา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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2.

เกณฑ์ การนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ จะมีผ ลบังคั บใช้ สาหรั บงบการเงินที่ มีร อบระยะเวลาบัญชี ที่ เ ริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่ อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ อ งมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัด จาหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ
วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงิ นหากนามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ และอยู่ระหว่างการพิ จารณาทางเลื อกตามที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย ให้ไว้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า ได้กาหนดหลักการสาหรั บการรั บรู ้ รายการ
การวัดมูลค่ าการนาเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า ซึ่ งกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้ สินทรั พย์และหนี้ สิน
สาหรับสัญญาเช่ าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่ า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้อ งจัด ประเภทสั ญญาเช่ า เป็ นสัญ ญาเช่ า ด าเนิ นงานหรื อ สัญญาเช่ า เงิ นทุ นโดยใช้หลัก การเช่ นเดี ย วกันกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561) สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่จะมีผลใช้บงั คับในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2562
25,838.96
27,454,570.91
27,480,409.87

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
38,470.88
18,018,802.33
18,057,273.21

4. เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มี น าคม 2562 และ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษทั ฯ มี ย อดคงเหลื อ เบี้ ย ประกัน ภัย ค้า งรั บ จากการ
รับประกันภัยโดยตรง โดยจาแนกอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ นับตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2562
จากผูเ้ อา
จากตัวแทนและ
ประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
รวม
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
0.00
21,956,343.20
21,956,343.20
ค้างรับ 31 – 60 วัน
0.00
13,645,459.08
13,645,459.08
ค้างรับ 61 – 90 วัน
0.00
9,789,122.26
9,789,122.26
ค้างรับ 91 วัน – 1 ปี
0.00
32,556,830.77
32,556,830.77
0.00
72,224.82
72,224.82
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
0.00
78,019,980.13
78,019,980.13
0.00
(183,676.70)
(183,676.70)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.00
77,836,303.43
77,836,303.43
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
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4. เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
จากตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 – 60 วัน
ค้างรับ 61 – 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน – 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

รวม

0.00
0.00
0.00
0.00

37,920,787.86
6,761,224.89
4,430,682.85
11,779,507.03

37,920,787.86
6,761,224.89
4,430,682.85
11,779,507.03

0.00

40,375.38

40,375.38

0.00

60,932,578.01

60,932,578.01

0.00

(1,708,831.74)

(1,708,831.74)

0.00

59,223,746.27

59,223,746.27

5. สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
31 มีนาคม 2562

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561

สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สารองสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองค่าสิ นไหมทดแทน

13,782,107.32

15,570,769.04

157,952,610.84

131,484,164.82

124,951,705.43

182,942,839.96

296,686,423.59

329,997,773.82

สารองเบี้ยประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (UPR)
รวมสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
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6. ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีลกู หนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้

31 มีนาคม 2562

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

907,257.46

907,257.46

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

191,398,175.76

86,235,661.92

รวม

192,305,433.22

87,142,919.38

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(43,239,588.27)

(43,239,588.27)

รวมลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อสุ ทธิ

149,065,844.95

43,903,331.11

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ จาแนกอายุ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน

31 ธันวาคม 2561

148,158,587.49

43,047,597.69

56,680.54

5,156.50

43,182,907.73

43,182,907.73

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันต่อ

191,398,175.76

86,235,661.92

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(43,239,588.27)

(43,239,588.27)

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันต่อสุ ทธิ

148,158,587.49

42,996,073.65

ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1-2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก(หัก) กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
(หัก) ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ

31 มีนาคม 2562
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

534,785,355.25
423,241,929.54
124,179,826.35
1,082,207,111.14

543,695,034.75
427,851,424.58
124,185,270.30
1,095,731,729.63

555,320,545.07
433,892,789.53
67,628,267.55
1,056,841,602.15

564,110,032.25
438,102,440.05
67,869,564.64
1,070,082,036.94

13,524,618.49
1,095,731,729.63

0.00
1,095,731,729.63

13,240,434.79
1,070,082,036.94

0.00
1,070,082,036.94

206,316,034.26
206,316,034.26

375,446,034.26
375,446,034.26

25,305,132.00
(3,383,701.64)
21,921,430.36
1,323,969,194.25

25,305,132.00
(3,383,701.64)
21,921,430.36
1,467,449,501.56
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ (ต่ อ)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีระยะเวลาครบกาหนด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก(หัก) กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

ครบกาหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

125,565,367.36
56,132,396.17
181,697,763.53

409,219,987.89
284,057,216.81
693,277,204.70

0.00
83,052,316.56
83,052,316.56

534,785,355.25
423,241,929.54
958,027,284.79

626,561.23
182,324,324.76

10,258,389.67
703,535,594.37

2,634,223.64
85,686,540.20

13,519,174.54
971,546,459.33

172,038,322.95
172,038,322.95
354,362,647.71

34,277,711.31
34,277,711.31
737,813,305.68

0.00
0.00
85,686,540.20

206,316,034.26
206,316,034.26
1,177,862,493.59

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีระยะเวลาครบกาหนด ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก(หัก) กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวม เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

145,876,473.13
66,184,245.77
212,060,718.90

409,444,071.95
273,995,323.14
683,439,395.09

0.00
93,713,220.62
93,713,220.62

555,320,545.08
433,892,789.53
989,213,334.61

1,191,535.04
213,252,253.94

8,936,557.27
692,375,952.36

2,871,045.38
96,584,266.00

12,999,137.69
1,002,212,472.30

339,168,322.95
339,168,322.95
552,420,576.89

36,277,711.31
36,277,711.31
728,653,663.67

0.00
0.00
96,584,266.00

375,446,034.26
375,446,034.26
1,377,658,506.56

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากประจา จานวน 6.57 ล้านบาท และจานวน 5.30 ล้านบาท
ตามลาดับ ไปวางค้ าประกัน ตามหมายเหตุขอ้ 27
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พันธบัตรบางส่ วน จานวนเงิน 44 ล้านบาท ได้นาไปวางไว้กบั นายทะเบียน
(ตามหมายเหตุ 24 และ 25)

- 10 -

8. อุปกรณ์ สุทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

2,152,606.01

172,605.74

2,325,211.75

57,191.88

0.00

57,191.88

(11,003.24)

0.00

(11,003.24)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด

(328,754.78)

(34,520.55)

(363,275.33)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1,870,039.87

138,085.19

2,008,125.06

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด-ราคาทุน
ตัดจาหน่าย/จาหน่ายระหว่างงวด-มูลค่าสุทธิตามบัญชี

9. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่ สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด-ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวด-มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

929,509.87

2,100,000.00
0.00
(259,348.63)
2,770,161.24
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10. สิ นทรัพย์ หรือหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
10.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2562
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้
รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ(IBNR)
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สารองสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการค่าเงินลงทุน-หลักทรัพย์เผื่อขาย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

105,936.06
676,740.33

410,967.07
676,740.33

6,230,018.30
15,449,656.58
4,282,251.11
264,929.07
27,009,531.45

6,364,662.73
15,125,244.28
4,184,846.23
51,254.66
26,813,715.30

2,704,923.70
2,128,836.44
4,833,760.14
22,175,771.31

2,648,086.96
2,463,422.60
5,111,509.56
21,702,205.74

10.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2561

2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

0.00

0.00

(530,402.31)

(375,229.01)

(530,402.31)

(375,229.01)
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10. สิ นทรัพย์ หรือหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่ อ)
10.3 จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(56,836.74)
(184,814.22)
11. สิ นทรัพย์ อนื่ สุ ทธิ
31 มีนาคม 2562
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
เงินมัดจา
ลูกหนี้เบี้ยประกัน
เงินวางไว้จากการประกันภัยข้าวนาปี
ลูกหนี้กรมสรรพากร
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ

21,550,984.32
6,202,767.01
4,893,890.54
919,999.23
3,138,500.00
20,168,831.87
4,066,417.60
0.00
16,373,130.78
77,314,521.35
(29,289,279.00)
48,025,242.35

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
20,633,107.91
5,968,817.88
5,061,783.18
950,697.05
3,138,500.00
20,535,359.20
7,579,969.83
1,496,004.30
14,181,425.92
79,545,665.27
(29,896,600.00)
49,649,065.27
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12. หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2562
หนี้สินจากสัญญา หนี้สินส่ วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยะยาว
35,308,071.63 (13,782,107.32)
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว
192,941,578.93 (93,820,993.88)
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
95,281,708.47 (64,131,616.96)
สารองเบี้ยประกันภัย
231,450,020.10 (124,951,705.43)
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
554,981,379.13 (296,686,423.59)
รวม

สุ ทธิ
21,525,964.31
99,120,585.05
31,150,091.51
106,498,314.67
258,294,955.54
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2561
หนี้สินจากสัญญา หนี้สินส่ วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยะยาว
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

39,013,937.75

(15,570,769.04)

23,443,168.71

191,017,106.72
60,345,318.18

(102,962,160.31)
(28,522,004.51)

88,054,946.41
31,823,313.67

284,870,307.60
575,246,670.25

(182,942,839.96)
(329,997,773.82)

101,927,467.64
245,248,896.43

12.1 สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยะยาว

ยอดคงเหลือต้นงวด
สารองเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
สารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันขาดอายุ
การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562
39,013,937.75

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
14,707,001.25

(3,648,976.23)

24,306,936.50

(56,889.89)
35,308,071.63

0.00
39,013,937.75
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12. หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย (ต่ อ)
12.2 สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
12.2.1 รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสารองค่าสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและข้อสมมุติ
ในการคานวณสารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562
251,362,424.90
105,497,016.64

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
204,839,536.74
310,265,092.21

34,936,390.26
(103,572,544.43)
288,223,287.40

29,619,091.74
(293,361,295.79)
251,362,424.90

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี สารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้า งจ่ ายที่ เกิ ดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อ จานวน 1.82 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 1.92 ล้านบาท)
12.2.2 สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

31 มีนาคม 2562
284,870,307.60
97,173,746.77
(150,594,034.27)
231,450,020.10

12.2.3 สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด

ยอดคงเหลือต้นงวด
ประมาณการค่าสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในงวดนี้
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

31 ธันวาคม 2561
247,049,908.95
674,776,300.45
(636,955,901.80)
284,870,307.60
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2562
203,442,853.71
136,555,511.86
(166,640,774.73)
173,357,590.84

31 ธันวาคม 2561
110,203,612.51
159,527,372.26
(66,288,131.06)
203,442,853.71

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสารองการเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ด จานวนเงิน 173.36 ล้านบาท
(ปี 2561 จานวน 203.44 ล้านบาท) เนื่ องจากสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจานวนต่ากว่าสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
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13. เจ้ าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2562
86,874,337.84
45,338,326.30
132,212,664.14

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
82,437,439.79
84,976,768.07
167,414,207.86

14. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่ อเกษี ยณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นแก่ พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สาหรั บงวด 3 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
20,924,231.14
487,024.42
21,411,255.56

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย :บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
359,045.43
405,911.09
127,978.99
135,899.43
487,024.42

541,810.52
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14. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
อัตรามรณะ

31 มีนาคม 2562
ร้อยละ
2.47
4.00
0.00 – 0.40
TMO2017

31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ
2.47
4.00
0.00 – 0.40
TMO2017

15. หนีส้ ิ นอืน่

ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินฝากชาระเบี้ย
ภาษีขาย
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมหนี้สินอื่น

31 มีนาคม 2562
14,573,889.93
19,169,494.85
782,113.61
20,438,015.23
10,681,758.58

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
12,989,351.49
7,882,983.18
509,477.02
23,950,445.43
11,390,973.79

65,645,272.20

56,723,230.91

16. ส่ วนเกิน (ส่ วนตา่ กว่ า) มูลค่ าหุ้นสามัญ
ส่ วนเกิน (ส่ วนต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ ประกอบด้วย
31 มีนาคม 2562
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
รวมส่ วนเกิน (ส่ วนต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ

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

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
102,000,000.00
(263,465,000.00)
(161,465,000.00)
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17. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั 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
18. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลตามส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิ จการในส่ วนงานทางธุ รกิ จเดี ย ว คื อ ธุ ร กิ จรั บ ประกันวิ นาศภัย และด าเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึ งเกี่ ยวข้องกับส่ วน
งานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯได้รายงาน
ส่ ว นงานด าเนิ น งาน โดยแยกเป็ นประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ ประกันอัค คี ภ ัย ประกันภัย ทางทะเลและขนส่ ง
ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงาน
ของบริ ษทั ฯ สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
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18. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

20,779,452.64

1,404,801.00

42,071,386.09

10,435,722.06

22,482,384.98

97,173,746.77

บวก(หัก) เบี้ยประกันภัยต่อ

(6,455,859.30)

(696,497.28)

(2,603,677.70)

(7,851,558.26)

(17,695,684.16)

(35,303,276.70)

เบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) เงินสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

14,323,593.34

708,303.72

39,467,708.39

2,584,163.80

4,786,700.82

61,870,470.07

(2,971,411.55)

125,489.51

(8,682,901.49)

2,675,118.12

4,282,858.38

(4,570,847.03)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

11,352,181.79

833,793.23

30,784,806.90

5,259,281.92

9,069,559.20

57,299,623.04

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

2,065,221.39

232,345.44

274,593.83

2,818,426.19

3,734,041.10

9,124,627.95

รวมรายได้จากการรับประกันภัย

13,417,403.18

1,066,138.67

31,059,400.73

8,077,708.11

12,803,600.30

66,424,250.99

0.00

0.00

0.00

(1,917,204.40)

0.00

(1,917,204.40)

2,838,641.39

114,013.91

14,900,580.44

13,346,957.82

131,949.44

31,332,143.00

4,586,970.21

182,754.13

7,340,438.11

1,868,066.34

2,793,764.65

16,771,993.44

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

622,764.05

32,870.27

2,057,207.90

149,095.26

928,481.68

3,790,419.16

รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

8,048,375.65

329,638.31

24,298,226.45

13,446,915.02

3,854,195.77

49,977,351.20

ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด)
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

30,181,114.38

กาไร(ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ผลกาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

(13,734,214.59)
8,259,449.17
291,558.80

รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

1,948,065.04
81,598.21
(3,153,543.37)
530,402.31

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับงวด

(2,623,141.06)

อื่นๆ
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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18. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรั บประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

17,286,238.42

1,175,390.70

39,968,768.49

23,867,949.00

27,453,514.73

109,751,861.34

บวก(หัก) เบี้ยประกันภัยต่อ

(8,066,798.30)

(575,507.42)

(3,423,011.91)

(13,342,910.81)

(22,254,012.39)

(47,662,240.83)

9,219,440.12

599,883.28

36,545,756.58

10,525,038.19

5,199,502.34

62,089,620.51

(1,855,203.61)

130,042.60

15,752,599.90

467,641.27

1,580,178.76

16,075,258.92

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

7,364,236.51

729,925.88

52,298,356.48

10,992,679.46

6,779,681.10

78,164,879.43

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

2,697,021.74

192,182.75

2,063.97

7,606,929.24

4,358,676.98

14,856,874.68

รวมรายได้จากการรับประกันภัย

10,061,258.25

922,108.63

52,300,420.45

18,599,608.70

11,138,358.08

93,021,754.11

0.00

0.00

0.00

2,594,469.84

0.00

2,594,469.84

(35,046.12)

86,206.73

37,894,729.84

3,719,801.91

3,587,851.36

45,253,543.72

3,893,239.84

152,799.84

6,884,014.31

4,291,479.27

2,518,400.53

17,739,933.79

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

435,361.43

28,605.53

2,421,524.57

519,711.99

618,776.04

4,023,979.56

รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

4,293,555.15

267,612.10

47,200,268.72

11,125,463.01

6,725,027.93

69,611,926.91

เบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) เงินสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด)
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

33,665,904.02

กาไร(ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

(10,256,076.82)
8,271,331.47
(408,398.85)

รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

86,776.29
464,389.08
(1,841,978.83)
375,229.01

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับงวด

(1,466,749.82)

อื่นๆ
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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18. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

52,217,012.73

6,768,672.43

47,202,757.06

225,410,377.68

191,989,752.07

1,440,761,323.76

1,964,349,895.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ิน

20,721,392.36

4,231,860.99

31,083,768.90

198,582,332.03

178,505,496.93

1,574,094,173.42

2,007,219,024.63

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

161,147,724.16

7,015,505.35

160,255,057.27

250,964,019.42

203,588,360.42

91,890,287.90

874,860,954.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

144,044,263.15

6,713,079.41

161,989,999.05

262,198,704.58

257,629,271.53

82,758,971.61

915,334,289.33

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สิ นทรัพย์
ที่ปันส่ วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์

19. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

14,572,367.78 15,804,762.60

4,148,054.47 5,519,163.60
126,551.96
225,808.80
140,044.39 2,019,440.99
11,194,095.78 10,096,728.03
30,181,114.38 33,665,904.02

20. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหาร กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวด
(หน่วย : บาท)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญ (หน่วย : หุน้ )
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
(2,623,141.06) (1,466,749.82)
17,500,000
17,500,000
(0.15)
(0.08)
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21. รายการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
ความสัมพันธ์
บริ ษทั วี.ซี .สมบัติ จากัด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จากัด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จากัด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั ฯ มี ร ายการบัญ ชี ที่เกิ ดขึ้ นกับบุ ค คลและกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้นกลุ่ มเดี ย วกัน หรื อมี กรรมการ
ร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างกิจการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินระหว่างกัน
31 มีนาคม 2562
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จากัด
รวม
เงินประกันค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
รวม

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561

2,234,838.00
344,372.09

5,990,188.00
0.00

2,579,210.09

5,990,188.00

2,138,500.00
2,138,500.00

2,138,500.00
2,138,500.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
31 มีนาคม 2562
หุน้ ทุน
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จากัด
บริ ษทั โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

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

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
10,000,000.00
14,361,732.00
24,361,732.00
(3,139,126.64)
21,222,605.36
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21. รายการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกิ จการและกิจการเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2562
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วี.วรรณ แอสเสท จากัด
เบี้ยประกันภัยจ่าย
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานประกันภัย
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

2561

นโยบายการกาหนดราคา

627,642.74
352,872.49

45,507.00
1,304,425.00

เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

131,100.00

145,312.00

เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

2,057,774.33

1,834,409.21

ตามที่ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า

0.00

118,740.00

ตามที่ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า

63,707.71

75,345.29

เป็ นปกติทางการค้า

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
งบการเงิ นสาหรั บ งวด 3 เดื อน สิ้ นสุ ด วันที่ 31 มี นาคม 2562 และ 2561 บริ ษ ทั ฯมี ค่ า ใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ เงิ น เดื อ น
ค่าเบี้ยประชุมเงินบาเหน็จ และผลประโยชน์หลังออกจากงานของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

3,219,945.00
73,844.74
3,293,789.74

31 มีนาคม 2561

3,721,740.00
65,188.72
3,786,928.72
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22. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ เหมาะสม เช่ น การคานวณมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คานิยามของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรั บสิ นทรั พย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย :
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หน่วยลงทุน

-

ระดับ 2

543,695,034.75
427,851,424.58
124,185,270.30

ระดับ 3

(หน่วย: บาท)
รวม

-

543,695,034.75
427,851,424.58
124,185,270.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย :
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หน่วยลงทุน

-

ระดับ 2

564,110,032.25
438,102,440.05
67,869,564.64

ระดับ 3

(หน่วย: บาท)
รวม

-

564,110,032.25
438,102,440.05
67,869,564.64
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22. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่ อ)
วิ ธี ก ารก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมขึ้ นอยู่ กับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น โดยบริ ษัท ฯ มี ก ารประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทน
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ข) เงิ นลงทุนในหน่ วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคานวณโดยใช้มูลค่าหน่ วยลงทุ น
ที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
23. การบริหารจัดการทุนของบริษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดารงเงิ นกองทุนฯ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
24. หลักทรัพย์ ประกันวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้นาพันธบัตร จานวน 14 ล้านบาท วางไว้เป็ น
หลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันไว้กบั นายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
25. หลักทรัพย์ ที่จดั สรรไว้ เป็ นเงินสารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้นาพันธบัตร จานวน 30 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์
ในการวางเป็ นสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน
26. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530
ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ
3 ถึง 5 ของเงินเดือน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั อายุงานของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับ
อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบี ยบว่า ด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็ นจานวนเงินประมาณ
0.60 ล้านบาท และ 0.67 ล้านบาท ตามลาดับ
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27. ทรัพย์ สินที่มขี ้ อจากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เงินฝากธนาคาร (ประเภทเงินฝากประจา) จานวน 6.57 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในกรณี
ผูเ้ อาประกันที่เป็ นผูข้ บั ขี่รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา และใช้เป็ นหลักทรัพย์ในการวางค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อกับธนาคาร
และยื่นคาร้องขอทุเลาการเสี ยภาษีอากรกับกรมสรรพากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคาร (ประเภทเงินฝากประจา) จานวน 5.30 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในกรณี
ผูเ้ อาประกันที่เป็ นผูข้ บั ขี่รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา และใช้เป็ นหลักทรัพย์ในการวางค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคาร
28. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีการทาสัญญาเช่าและบริ การอาคารสานักงานใหญ่ อายุสญ
ั ญามีระยะเวลาประมาณ
3 ปี โดยบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ ภายใน 1 ปี จานวน 7.11 ล้านบาท ส่ วนที่เกินกว่า 1 ปี
จานวน 5.34 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีการทาสัญญาบริ การอื่นๆ อายุสญ
ั ญามีระยะเวลา 1-5 ปี โดยบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพัน
ในการจ่ายค่าบริ การ ภายใน 1 ปี จานวน 3.18 ล้านบาท ส่ วนที่เกินกว่า 1 ปี จานวน 10.65 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพัน ซึ่ งไม่ได้แสดงไว้ในงบการเงินเกี่ยวกับ
วงเงินซึ่ งยังไม่เบิกใช้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง ดังนี้
31 มีนาคม 2562
หนังสื อสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต
(Standby Letter of Credit) (ปอนด์สเตอริ่ ง)
วงเงินเบิกเกินบัญชี (ล้านบาท)

1,749.09
20.00

31 ธันวาคม 2561
1,749.09
20.00

คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจานวนเงิ น
โดยรวมประมาณ 6.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้ องร้องในมูลค่าที่
ไม่ เ กิ น ความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ จ านวน 6.49 ล้า นบาท ซึ่ งการพิ จ ารณาคดี ด ัง กล่ า วยัง ไม่ แ ล้ว เสร็ จ และ
ส่ วนใหญ่ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะชนะคดี บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกสารองผลเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็ น จานวน
1.10 ล้านบาท
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29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา มีผลบังคับใช้
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้น ไป “ซึ่ งได้ก าหนดอัต ราค่ า ชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี เ ลิ ก จ้า ง ส าหรั บ ลู ก จ้า ง
ที่ทางานติดต่อกันครบยี่สิบปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสี่ ร้อยวัน ดังนั้นบริ ษทั คาดว่าจะมีผลกระทบ
ในการตั้ง ส ารองผลประโยชน์ พ นัก งานตามพระราชบัญ ญัติ คุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ นเป็ น จ านวนเงิ น
0.49 ล้านบาท โดยรับรู ้ ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
คือ ไตรมาสที่สองของปี 2562
30. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิ ให้ออกงบการเงิ นนี้ แล้ว เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2562

