


บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที่  31 มีนาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 27,480,409.87 18,057,273.21

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 4 77,836,303.43 59,223,746.27

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 9,456,834.59 8,824,346.98

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 5 296,686,423.59 329,997,773.82

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 6 149,065,844.95 43,903,331.11

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 7 1,323,969,194.25 1,467,449,501.56

เงินให้กูย้มื 41,824.95 45,549.49

อุปกรณ์สุทธิ 8 2,008,125.06 2,325,211.75

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 9 2,770,161.24 929,509.87

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10 27,009,531.45 26,813,715.30

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 11 48,025,242.35 49,649,065.27

          รวมสินทรัพย์ 1,964,349,895.73 2,007,219,024.63

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที่  31 มีนาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทานแล้ว"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 12 554,981,379.13 575,246,670.25

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 13 132,212,664.14 167,414,207.86

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 21,411,255.56 20,924,231.14

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 10 4,833,760.14 5,111,509.56

หน้ีสินอ่ืน

   ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 95,776,623.35 89,914,439.61

อ่ืนๆ 15 65,645,272.20 56,723,230.91

          รวมหนีสิ้น 874,860,954.52 915,334,289.33

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที่  31 มีนาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทานแล้ว"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากว่า) มูลค่าหุน้ 16 (161,465,000.00) (161,465,000.00)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

    จดัสรรแลว้

         ส ารองตามกฎหมาย 17 12,348,000.00 12,348,000.00

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (522,213,753.58) (519,590,612.52)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 10,819,694.79         10,592,347.82        

            รวมส่วนของเจ้าของ 1,089,488,941.21    1,091,884,735.30

            รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,964,349,895.73 2,007,219,024.63

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

2562 2561

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 97,173,746.77 109,751,861.34

บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (35,303,276.70) (47,662,240.83)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 61,870,470.07 62,089,620.51

บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม(ลด)จากปีก่อน (4,570,847.03) 16,075,258.92

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 18 57,299,623.04 78,164,879.43

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 18 9,124,627.95 14,856,874.68

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 18 8,259,449.17 8,271,331.47

ผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 291,558.80 (408,398.85)

รายไดอ่ื้น

รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,948,065.04 86,776.29

อ่ืนๆ 81,598.21 464,389.08

รวมรายได้ 77,004,922.21 101,435,852.10

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) 18 (1,917,204.40) 2,594,469.84

ค่าสินไหมทดแทน 143,413,989.59 119,470,378.32

บวก(หกั) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 18 (112,081,846.59) (74,216,834.60)

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 18 16,771,993.44 17,739,933.79

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 18 3,790,419.16 4,023,979.56

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18, 19 30,181,114.38 33,665,904.02

รวมค่าใช้จ่าย 80,158,465.58 103,277,830.93

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (3,153,543.37) (1,841,978.83)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 10.2 530,402.31 375,229.01

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (2,623,141.06) (1,466,749.82)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
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บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-

   รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 284,183.71 924,071.13

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 10.3 (56,836.74) (184,814.22)

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี 227,346.97 739,256.91

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวดสุทธิจากภาษี 227,346.97 739,256.91

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (2,395,794.09) (727,492.91)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 20 (0.15) (0.08)

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย (หุน้) 17,500,000                 17,500,000                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวด 3 เดอืน ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ(ส่วนต ่ากว่า) จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร จากการวดัมูลค่า

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย เงนิลงทุนเผือ่ขาย รวม

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

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม ส าหรับงวด 3 เดือน

         ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,466,749.82) (1,466,749.82)

         ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 739,256.91 739,256.91

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม ส าหรับงวด 3 เดือน

         ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,623,141.06) (2,623,141.06)

         ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 227,346.97 227,346.97

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (522,213,753.58) 10,819,694.79 1,089,488,941.21

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวด 3  เดอืน ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 95,057,421.27 146,278,476.78

     เงินรับ(เงินจ่าย)เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (86,082,341.58) (26,637,415.84)

     ดอกเบ้ียรับ 7,626,961.56 7,794,782.58

     รายไดอ่ื้น 2,034,956.49 2,588,951.09

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (105,849,260.86) (79,443,932.78)

     ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (15,603,109.82) (20,653,034.74)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (3,790,419.16) (4,023,979.56)

     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (25,860,588.32) (49,166,217.58)

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (18,775.40) (366,725.38)

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (25,073,950.18) 22,959,784.66

     เงินให้กูย้มื 3,724.54 2,924.71

     เงินฝากสถาบนัการเงิน 169,130,000.00 (218,322.95)

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 11,574,618.54 (884,709.01)

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

        ขายอุปกรณ์ 5,710.00 0.00

        ซ้ืออุปกรณ์ (57,191.88) (20,599.81)

        ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,100,000.00) 0.00

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (2,151,481.88) (20,599.81)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 9,423,136.66 (905,308.82)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 18,057,273.21 30,510,464.37

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 27,480,409.87 29,605,155.55

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

ส าหรับงวด 3 เดอืน ส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
          

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2472 ทะเบียน บจ.เลขท่ี 0105472000067 และเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 “บริษทั”  
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ทะเบียน บมจ.เลขท่ี 0107555000228  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ส านักงานตั้ งอยู่ เลขท่ี 123 อาคารไทยประกันชีวิต  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัคือการรับประกนัวินาศภยั  
 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

2.1    เกณฑ์ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงาน 

ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ  

ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนั

วินาศภยั พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย  
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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2.      เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2    มาตรฐานการการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการ

บัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบ 

อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี 

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
 
กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี 
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน ส าหรับการรับรู้
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการ 
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในการพิจารณาตามหลักการ 
ในแต่ละขั้นตอน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ 

งบการเงินของบริษทัฯ 
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2.      เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2    มาตรฐานการการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้ทางเลือกส าหรับผูรั้บประกนัภยัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินบางประการเป็นการชัว่คราว 
และให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจ
ประกนัภยัแทน ส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช)้ มีผลบงัคบั 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกท่ีอาจมีผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกราคม 2563  
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบัไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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2.      เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน  

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินหากน ามาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั และอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาประกนัภยั ใหไ้ว ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ไดก้ าหนดหลกัการส าหรับการรับรู้รายการ  
การวดัมูลค่าการน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า  
การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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3. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด 25,838.96 38,470.88 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 27,454,570.91 18,018,802.33 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,480,409.87 18,057,273.21 

 

 
4. เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือเบ้ียประกันภัยค้างรับจากการ 
รับประกนัภยัโดยตรง โดยจ าแนกอายเุบ้ียประกนัภยัคา้งรับ นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ  ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
  31 มีนาคม 2562 

 
 

จากผูเ้อา
ประกนัภยั 

จากตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั รวม 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั  0.00 21,956,343.20 21,956,343.20 
คา้งรับ 31 – 60  วนั  0.00 13,645,459.08 13,645,459.08 
คา้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 9,789,122.26 9,789,122.26 
คา้งรับ 91 วนั – 1 ปี  0.00 32,556,830.77 32,556,830.77 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี  0.00 72,224.82 72,224.82 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  0.00 78,019,980.13 78,019,980.13 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  0.00 (183,676.70) (183,676.70) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ  0.00 77,836,303.43 77,836,303.43 
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4.     เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
 (หน่วย : บาท) 
  31 ธนัวาคม 2561 

 
 

จากผูเ้อา
ประกนัภยั 

จากตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั รวม 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั  0.00 37,920,787.86 37,920,787.86 

คา้งรับ 31 – 60  วนั  0.00 6,761,224.89 6,761,224.89 

คา้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 4,430,682.85 4,430,682.85 

คา้งรับ 91 วนั – 1 ปี  0.00 11,779,507.03 11,779,507.03 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี  0.00 40,375.38 40,375.38 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  0.00 60,932,578.01 60,932,578.01 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  0.00 (1,708,831.74) (1,708,831.74) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ  0.00 59,223,746.27 59,223,746.27 

 
5. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 13,782,107.32 15,570,769.04 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 157,952,610.84 131,484,164.82 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั   
  - ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(UPR) 124,951,705.43 182,942,839.96 
รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 296,686,423.59 329,997,773.82 
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6. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 907,257.46 907,257.46 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 191,398,175.76 86,235,661.92 

รวม 192,305,433.22 87,142,919.38 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,239,588.27) (43,239,588.27) 

รวมลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 149,065,844.95 43,903,331.11 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี  
  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 148,158,587.49 43,047,597.69 
คา้งรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี 56,680.54 5,156.50 

คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 43,182,907.73 43,182,907.73 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัต่อ   191,398,175.76 86,235,661.92 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,239,588.27) (43,239,588.27) 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัต่อสุทธิ 148,158,587.49 42,996,073.65 
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7. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนเผื่อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 534,785,355.25 543,695,034.75 555,320,545.07 564,110,032.25 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 423,241,929.54 427,851,424.58 433,892,789.53 438,102,440.05 
หน่วยลงทุน 124,179,826.35 124,185,270.30 67,628,267.55 67,869,564.64 
รวม 1,082,207,111.14 1,095,731,729.63 1,056,841,602.15 1,070,082,036.94 
บวก(หกั) ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 13,524,618.49 0.00 13,240,434.79 0.00 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 1,095,731,729.63 1,095,731,729.63 1,070,082,036.94 1,070,082,036.94 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากธนาคาร 206,316,034.26  375,446,034.26  
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 206,316,034.26  375,446,034.26  
เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทุน 25,305,132.00  25,305,132.00  
(หกั) ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทนุ (3,383,701.64)  (3,383,701.64)  
รวมเงินลงทุนท่ัวไป 21,921,430.36  21,921,430.36  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 1,323,969,194.25  1,467,449,501.56   
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7.     เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ (ต่อ) 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  มีระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 125,565,367.36 409,219,987.89 0.00 534,785,355.25 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 56,132,396.17 284,057,216.81 83,052,316.56 423,241,929.54 
รวม 181,697,763.53 693,277,204.70 83,052,316.56 958,027,284.79 
บวก(หกั) ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 626,561.23 10,258,389.67 2,634,223.64 13,519,174.54 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 182,324,324.76 703,535,594.37 85,686,540.20 971,546,459.33 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากธนาคาร 172,038,322.95 34,277,711.31 0.00 206,316,034.26 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 172,038,322.95 34,277,711.31 0.00 206,316,034.26 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 354,362,647.71 737,813,305.68 85,686,540.20 1,177,862,493.59 

 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 145,876,473.13 409,444,071.95 0.00 555,320,545.08 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 66,184,245.77 273,995,323.14 93,713,220.62 433,892,789.53 
รวม 212,060,718.90 683,439,395.09 93,713,220.62 989,213,334.61 
บวก(หกั) ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,191,535.04 8,936,557.27 2,871,045.38 12,999,137.69 
รวม เงนิลงทุนเผือ่ขาย 213,252,253.94 692,375,952.36 96,584,266.00 1,002,212,472.30 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากธนาคาร 339,168,322.95 36,277,711.31 0.00 375,446,034.26 
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 339,168,322.95 36,277,711.31 0.00 375,446,034.26 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ 552,420,576.89 728,653,663.67 96,584,266.00 1,377,658,506.56 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากประจ า จ านวน 6.57 ลา้นบาท และจ านวน 5.30 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ไปวางค ้าประกนั ตามหมายเหตุขอ้ 27 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พนัธบตัรบางส่วน จ านวนเงิน 44 ลา้นบาท ไดน้ าไปวางไวก้บันายทะเบียน  
(ตามหมายเหตุ 24 และ 25) 
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8. อุปกรณ์สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง   

 และอุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,152,606.01 172,605.74 2,325,211.75 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด-ราคาทุน 57,191.88 0.00 57,191.88 

ตดัจ าหน่าย/จ าหน่ายระหวา่งงวด-มูลค่าสุทธิตามบญัชี       (11,003.24) 0.00 (11,003.24) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (328,754.78) (34,520.55) (363,275.33) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,870,039.87 138,085.19 2,008,125.06 

 
 

9. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 
 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 929,509.87 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด-ราคาทุน 2,100,000.00 
จ าหน่ายระหวา่งงวด-มลูค่าสุทธิตามบญัชี 0.00 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (259,348.63) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 2,770,161.24 
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10. สินทรัพย์หรือหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี 

10.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 105,936.06 410,967.07 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 676,740.33 676,740.33 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิได ้

รายงานใหบ้ริษทัฯทราบ(IBNR) 6,230,018.30 6,364,662.73 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 15,449,656.58 15,125,244.28 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,282,251.11 4,184,846.23 

ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 264,929.07 51,254.66 
รวม 27,009,531.45 26,813,715.30 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการค่าเงินลงทุน-หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,704,923.70 2,648,086.96 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,128,836.44 2,463,422.60 

รวม 4,833,760.14 5,111,509.56 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 22,175,771.31 21,702,205.74 

 
 10.2  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

   2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด   0.00 0.00 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ 
   เกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

  
(530,402.31) (375,229.01) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
    งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  
(530,402.31) (375,229.01) 
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10.  สินทรัพย์หรือหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี (ต่อ) 
 
10.3  จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี   
(หน่วย: บาท) 

   2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
     ผลต่างจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย   (56,836.74) (184,814.22) 
 

11. สินทรัพย์อืน่สุทธิ       
  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายล่วงหนา้ 21,550,984.32 20,633,107.91 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย  6,202,767.01 5,968,817.88 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 4,893,890.54 5,061,783.18 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 919,999.23 950,697.05 
เงินมดัจ า 3,138,500.00 3,138,500.00 
ลกูหน้ีเบ้ียประกนั 20,168,831.87 20,535,359.20 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัขา้วนาปี 4,066,417.60 7,579,969.83 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 0.00 1,496,004.30 
อ่ืนๆ 16,373,130.78 14,181,425.92 
รวม 77,314,521.35 79,545,665.27 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (29,289,279.00) (29,896,600.00) 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 48,025,242.35 49,649,065.27 
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12. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2562 

 
หน้ีสินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยะยาว 35,308,071.63 (13,782,107.32) 21,525,964.31 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ 192,941,578.93 (93,820,993.88) 99,120,585.05 
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 95,281,708.47 (64,131,616.96) 31,150,091.51 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 231,450,020.10 (124,951,705.43) 106,498,314.67 

รวม 554,981,379.13 (296,686,423.59) 258,294,955.54 
 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 
หน้ีสินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยะยาว 39,013,937.75 (15,570,769.04) 23,443,168.71 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ 191,017,106.72 (102,962,160.31) 88,054,946.41 
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 60,345,318.18 (28,522,004.51) 31,823,313.67 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 284,870,307.60 (182,942,839.96) 101,927,467.64 

รวม 575,246,670.25 (329,997,773.82) 245,248,896.43 
 

12.1 ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยะยาว 
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 39,013,937.75 14,707,001.25 
ส ารองเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์
     ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั (3,648,976.23) 24,306,936.50 
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนัขาดอาย ุ 
     การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (56,889.89) 0.00 
ยอดคงเหลือปลายงวด 35,308,071.63 39,013,937.75 
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12.  หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

12.2 ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะสั้น 

12.2.1 รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน  
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 

ส าหรับปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 251,362,424.90 204,839,536.74 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 105,497,016.64 310,265,092.21 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและขอ้สมมุติ 
     ในการค านวณส ารอง  

 
34,936,390.26 29,619,091.74 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (103,572,544.43) (293,361,295.79) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 288,223,287.40 251,362,424.90 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญา 
รับประกนัภยัต่อ จ านวน 1.82 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1.92 ลา้นบาท) 

12.2.2 ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
  (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 284,870,307.60 247,049,908.95 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 97,173,746.77 674,776,300.45 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวดน้ี (150,594,034.27) (636,955,901.80) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 231,450,020.10 284,870,307.60 

12.2.3 ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 203,442,853.71 110,203,612.51 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในงวดน้ี 136,555,511.86 159,527,372.26 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (166,640,774.73) (66,288,131.06) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 173,357,590.84 203,442,853.71 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 173.36 ลา้นบาท  
(ปี 2561 จ านวน 203.44 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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13. เจ้าหนีบ้ริษทัประกนัภัยต่อ   
  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 86,874,337.84 82,437,439.79 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 45,338,326.30 84,976,768.07 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 132,212,664.14 167,414,207.86 

 
14. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 20,924,231.14 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  487,024.42 

 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 21,411,255.56 

       

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     (หน่วย :บาท) 
  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   359,045.43 405,911.09 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย   127,978.99 135,899.43 

รวม ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชนพ์นกังาน  487,024.42 541,810.52 
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14.   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลด 2.47 2.47 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.00 4.00 
อตัราการหมุนเวียน 0.00 – 0.40 0.00 – 0.40 
อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 

 

15. หนีสิ้นอืน่ 
 
  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 14,573,889.93 12,989,351.49 
เงินฝากช าระเบ้ีย 19,169,494.85 7,882,983.18 
ภาษีขาย 782,113.61 509,477.02 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 20,438,015.23 23,950,445.43 
เจา้หน้ีอ่ืน 10,681,758.58 11,390,973.79 

รวมหน้ีสินอ่ืน 65,645,272.20 56,723,230.91 

 

16. ส่วนเกนิ (ส่วนต า่กว่า) มูลค่าหุ้นสามญั 

    ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั ประกอบดว้ย 
  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
   
     ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 102,000,000.00   102,000,000.00   
     ส่วนต ่ากวา่มลูค่าหุน้สามญั (263,465,000.00) (263,465,000.00) 
              รวมส่วนเกิน (ส่วนต ่ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั (161,465,000.00) (161,465,000.00) 
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17. ส ารองตามกฎหมาย 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
18. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มลูตามส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภยัและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง 

ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้ก าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วน 

งานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้ และเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯไดร้ายงาน 

ส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอคัคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงาน 

ของบริษทัฯ  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 
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18.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
             (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ 

 
รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 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(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (6,455,859.30) (696,497.28) (2,603,677.70) (7,851,558.26) (17,695,684.16) (35,303,276.70) 

  เบีย้ประกนัภัยรับสุทธิ 14,323,593.34 708,303.72 39,467,708.39 2,584,163.80 4,786,700.82 61,870,470.07 

  บวก(หกั) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,971,411.55) 125,489.51 (8,682,901.49) 2,675,118.12 4,282,858.38 (4,570,847.03) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 11,352,181.79 833,793.23 30,784,806.90 5,259,281.92 9,069,559.20 57,299,623.04 

  รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,065,221.39 232,345.44 274,593.83 2,818,426.19 3,734,041.10 9,124,627.95 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 13,417,403.18 1,066,138.67 31,059,400.73 8,077,708.11 12,803,600.30 66,424,250.99 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย       

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา 
   ประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 (1,917,204.40) 0.00 (1,917,204.40) 

  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 2,838,641.39 114,013.91 14,900,580.44 13,346,957.82 131,949.44 31,332,143.00 

  ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,586,970.21 182,754.13 7,340,438.11 1,868,066.34 2,793,764.65 16,771,993.44 

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 622,764.05 32,870.27 2,057,207.90 149,095.26 928,481.68 3,790,419.16 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 8,048,375.65 329,638.31 24,298,226.45 13,446,915.02 3,854,195.77 49,977,351.20 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      30,181,114.38 

ก าไร(ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย      (13,734,214.59) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      8,259,449.17 
ผลก าไรจากเงินลงทุน      291,558.80 
รายไดอ่ื้น       
  รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      1,948,065.04 
  อ่ืนๆ      81,598.21 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      (3,153,543.37) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      530,402.31 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด      (2,623,141.06) 
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18.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

             (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ 

 
รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 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(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (8,066,798.30) (575,507.42) (3,423,011.91) (13,342,910.81) (22,254,012.39) (47,662,240.83) 

  เบีย้ประกนัภัยรับสุทธิ 9,219,440.12 599,883.28 36,545,756.58 10,525,038.19 5,199,502.34 62,089,620.51 

  บวก(หกั) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,855,203.61) 130,042.60 15,752,599.90 467,641.27 1,580,178.76 16,075,258.92 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 7,364,236.51 729,925.88 52,298,356.48 10,992,679.46 6,779,681.10 78,164,879.43 

  รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,697,021.74 192,182.75 2,063.97 7,606,929.24 4,358,676.98 14,856,874.68 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 10,061,258.25 922,108.63 52,300,420.45 18,599,608.70 11,138,358.08 93,021,754.11 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย       

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา 
   ประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 2,594,469.84 0.00 2,594,469.84 

  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน (35,046.12) 86,206.73 37,894,729.84 3,719,801.91 3,587,851.36 45,253,543.72 

  ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,893,239.84 152,799.84 6,884,014.31 4,291,479.27 2,518,400.53 17,739,933.79 

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 435,361.43 28,605.53 2,421,524.57 519,711.99 618,776.04 4,023,979.56 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 4,293,555.15 267,612.10 47,200,268.72 11,125,463.01 6,725,027.93 69,611,926.91 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      33,665,904.02 

ก าไร(ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย      (10,256,076.82) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      8,271,331.47 
ผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (408,398.85) 
รายไดอ่ื้น       
  รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      86,776.29 
  อ่ืนๆ      464,389.08 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      (1,841,978.83) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      375,229.01 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด      (1,466,749.82) 
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18.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
               (หน่วย : บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

สินทรัพย ์

ท่ีปันส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

 ณ วนัท่ี 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 

  หนีสิ้น        

 ณ วนัท่ี 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
 

19. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
    (หน่วย : บาท) 

  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 
     และการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

   

14,572,367.78 
 

15,804,762.60 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 
     ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและ 
     การจดัการค่าสินไหมทดแทน 

   
 

4,148,054.47 

 
 

5,519,163.60 

ค่าภาษีอากร   126,551.96 225,808.80 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ   140,044.39 2,019,440.99 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน   11,194,095.78 10,096,728.03 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   30,181,114.38 33,665,904.02 
 

20. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหาร ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวด 

   (หน่วย : บาท) 
  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
   31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (หน่วย : บาท)   (2,623,141.06) (1,466,749.82) 
จ านวนหุน้สามญั (หน่วย : หุน้)   17,500,000 17,500,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้)   (0.15) (0.08) 
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21. รายการที่เกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบริษทั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั วี.ซี.สมบติั จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั  ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการ
ร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัระหวา่งกิจการ บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ    
   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,234,838.00  5,990,188.00 
   บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั  344,372.09  0.00 
รวม 2,579,210.09  5,990,188.00 

    

เงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ    
   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,138,500.00  2,138,500.00 
รวม 2,138,500.00  2,138,500.00 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
   (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
หุน้ทุน    
    บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั 10,000,000.00  10,000,000.00 
    บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั 14,361,732.00  14,361,732.00 
 รวม 24,361,732.00  24,361,732.00 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,139,126.64)  (3,139,126.64) 
สุทธิ 21,222,605.36  21,222,605.36 
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21.   รายการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม 
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกิจการและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  
 ส าหรับงวด 3 เดือน                                           (หน่วย: บาท) 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
เบ้ียประกนัภยัรับ    
  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 627,642.74 45,507.00 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
  บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั  352,872.49 1,304,425.00 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั  
เบ้ียประกนัภยัจ่าย    
  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 131,100.00 145,312.00 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย    
  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 2,057,774.33 1,834,409.21 ตามท่ีระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าพฒันาโปรแกรมระบบงานประกนัภยั    
  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 0.00 118,740.00 ตามท่ีระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ    
  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 63,707.71 75,345.29 เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร  

งบการเงินส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน  
ค่าเบ้ียประชุมเงินบ าเหน็จ และผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
   31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น   3,219,945.00 3,721,740.00 
ผลประโยชนร์ะยะยาว   73,844.74 65,188.72 
รวม   3,293,789.74 3,786,928.72 
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22. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

บริษทัฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ บริษทัฯจะใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

 ล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้ านิยามของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่าได ้

  ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
    หน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
  ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 
    (หน่วย: บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย : 

      หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 

      ตราสารหน้ีภาคเอกชน 

      หน่วยลงทุน       

 

 

- 

- 

- 

 

 

543,695,034.75 

427,851,424.58 

124,185,270.30 

 

 

- 

- 

- 

 

 

543,695,034.75 

427,851,424.58 

124,185,270.30 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 
    (หน่วย: บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย : 

      หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 

      ตราสารหน้ีภาคเอกชน 

      หน่วยลงทุน       

 

 

- 

- 

- 

 

 

564,110,032.25 

438,102,440.05 

67,869,564.64  

 

 

- 

- 

- 

 

 

564,110,032.25 

438,102,440.05 

67,869,564.64  
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22.  การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีการประมาณการ 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(ก)    เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทน 
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ข)    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน 
ท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 
 

23. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวนิาศภัย 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

และการด ารงเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 

 
24. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯไดน้ าพนัธบตัร จ านวน 14 ลา้นบาท วางไวเ้ป็น

หลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 

 
25. หลกัทรัพย์ที่จดัสรรไว้เป็นเงนิส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดน้ าพนัธบตัร จ านวน 30 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพย์

ในการวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 
 

26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 และเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ  

3 ถึง 5 ของเงินเดือน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุงานของพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ

อนุญาตจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุน เป็นจ านวนเงินประมาณ 

0.60 ลา้นบาท และ 0.67 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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27. ทรัพย์สินที่มข้ีอจ ากดัและภาระผูกพนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินฝากธนาคาร (ประเภทเงินฝากประจ า) จ านวน 6.57 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นกรณี 
ผูเ้อาประกนัท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา และใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวางค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 
และยื่นค าร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรกบักรมสรรพากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากธนาคาร (ประเภทเงินฝากประจ า) จ านวน 5.30 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นกรณี 
ผูเ้อาประกนัท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา และใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวางค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 
 

28. ภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีการท าสญัญาเช่าและบริการอาคารส านกังานใหญ่ อายสุญัญามีระยะเวลาประมาณ 

3 ปี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ภายใน 1 ปี จ านวน 7.11 ลา้นบาท ส่วนท่ีเกินกว่า 1 ปี 

จ านวน 5.34 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีการท าสญัญาบริการอ่ืนๆ อายสุญัญามีระยะเวลา 1-5 ปี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนั

ในการจ่ายค่าบริการ ภายใน 1 ปี จ านวน 3.18 ลา้นบาท ส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ปี จ านวน 10.65 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนั ซ่ึงไม่ไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินเก่ียวกบั
วงเงินซ่ึงยงัไม่เบิกใชก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
หนงัสือสแตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิต 
       (Standby Letter of Credit) (ปอนดส์เตอร่ิง) 

 
1,749.09  

  
1,749.09  

วงเงินเบิกเกินบญัชี (ลา้นบาท) 20.00   20.00  
 

คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องเป็นจ านวนเงิน 

โดยรวมประมาณ 6.49 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ี

ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จ านวน 6.49 ล้านบาท ซ่ึงการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและ 

ส่วนใหญ่ บริษทัฯ คาดว่าจะชนะคดี บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกส ารองผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็น จ านวน 

1.10 ลา้นบาท  
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29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบงัคบัใช้

ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป “ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้าง 

ท่ีท างานติดต่อกนัครบยี่สิบปีข้ึนไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั ดงันั้นบริษทัคาดว่าจะมีผลกระทบ 

ในการตั้ งส ารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เพ่ิมข้ึนเป็น จ านวนเงิน  

0.49 ลา้นบาท โดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้

คือ ไตรมาสท่ีสองของปี 2562 
 

30. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี  

15 พฤษภาคม 2562 
 


