บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล
31 มีนำคม 2558

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
แบบย่อของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ี กำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2558

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กูย้ มื
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
4, 19.3
5

31 มีนาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)

148,066,970
15,666,677
177,849,314
362,456,426

111,246,000
18,376,093
147,471,614
240,707,233

71,213,132
350,412,657
1,791,448,982
2,048,020
7,672,209
7,314,613
153,145,478
814,875
104,667,128
63,544,149
3,256,320,630

80,578,902
328,166,988
1,752,447,100
2,048,020
8,344,815
7,314,613
147,045,418
1,056,435
90,136,850
46,640,488
2,981,580,569

6

7
8
9
10.1
11

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 13,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

12
13
14.1
19.3
15, 19.3

6.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

31 มีนาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)

36,752,374
213,066,677

9,118,199
110,417,997

603,560,463
928,853,312
43,443,380
32,572,223
88,655,519
1,946,903,948

589,582,528
864,240,805
56,320,769
32,871,014
70,778,498
1,733,329,810

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

24,848,787
6,163,850
552,360,047

24,848,787
6,163,850
489,436,011

(7,392,837)
1,309,416,682
3,256,320,630
-

(5,634,724)
1,248,250,759
2,981,580,569
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

รำยได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยกำรรับประกันภัย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
อื่น ๆ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2558

(หน่วย: บาท)
2557

16, 19.2
16

388,205,273
19,721,846
407,927,119

388,262,975
9,044,258
397,307,233

16
16, 19.2
16
16
16, 17, 19.2

203,616,967
73,253,767
19,455,480
5,894,587
52,020,319
354,241,120
53,685,999
18,380,259
7,728,083
(3,026,763)

236,457,752
70,423,661
10,003,055
4,953,487
84,339,313
406,177,268
(8,870,035)
17,825,204
20,888
1,444,684

244,322
4,250,627
81,262,527

873,137
427,849
11,721,727

(1,476,785)
(1,230,637)
(481,191)
78,073,914
(15,149,878)
62,924,036

(1,365,171)
(1,137,414)
(404,366)
8,814,776
(1,823,289)
6,991,487

19.2

10.2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10.2

18

(หน่วย: บาท)
2557

2558

(2,197,641)
439,528

8,847,196
(1,769,439)

(1,758,113)
(1,758,113)
61,165,923

7,077,757
7,077,757
14,069,244

4.53

0.50

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กาไรสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
ส่ วนเกิน
และชาระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
139,000,000
594,436,835
139,000,000
594,436,835
139,000,000
139,000,000
-

594,436,835
594,436,835
-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป
24,848,787
6,163,850
24,848,787
6,163,850
24,848,787
24,848,787
-

6,163,850
6,163,850
-

ยังไม่ได้
จัดสรร
416,875,811
6,991,487
6,991,487
(90,350,000)
333,517,298

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ผลกาไร (ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
(8,465,000)
7,077,757
7,077,757
(1,387,243)

รวม
1,172,860,283
6,991,487
7,077,757
14,069,244
(90,350,000)
1,096,579,527

489,436,011
62,924,036
62,924,036
552,360,047
-

(5,634,724)
(1,758,113)
(1,758,113)
(7,392,837)
-

1,248,250,759
62,924,036
(1,758,113)
61,165,923
1,309,416,682
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2558

(หน่วย: บาท)
2557

462,206,803
(13,255,466)
(190,072,812)
(25,152,502)
(73,450,598)
(25,350,067)
18,690,554
2,399,122
(651,435)
4,250,627
(83,184,114)
(1,606,453)
74,823,659

467,629,035
(12,738,301)
(194,728,346)
(23,149,887)
(75,170,635)
(14,956,542)
16,241,327
2,880,541
(195,830)
1,247,745
(109,207,813)
(1,637,749)
56,213,545

740,264,226
695,717
258,213
741,218,156

484,078,536
684,395
53,267
484,816,198

(770,512,819)
(23,112)
(8,684,914)
(779,220,845)
(38,002,689)
36,820,970
111,246,000
148,066,970

(508,853,851)
(130,000)
(585,154)
(509,569,005)
(24,752,807)
31,460,738
161,737,384
193,198,122

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั เอน เอฟ อัลลายแอนซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การรับประกันวินาศภัย ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 767 ถนนกรุ งเทพนนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงิ นระหว่าง
กาล และข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2553 โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการ
ใน งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแส
เงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ตามที่ ก ล่ า วข้า งต้น บางฉบับ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลัก การส าคัญ ซึ่ ง
ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กาหนดให้กิจการต้องรั บรู ้ รายการกาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกาไรขาดทุนก็ได้
เดิ มบริ ษทั ฯเลื อกรับรู ้ รายการกาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันที ใน
งบกาไรขาดทุนและในงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู ้ รายการดังกล่าวเป็ นรับรู ้ทนั ทีในกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น อย่างไรก็ดี ไม่มีการปรับปรุ งรายการย้อนหลังงบการเงิ นงวดก่ อนที่ นามาแสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบเนื่องจากกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในงวดก่อนมี
จานวนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติ ธ รรม กล่ า วคื อ หากกิ จการต้อ งวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใดตามข้อ ก าหนดของ
มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนามาตรฐาน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3

3.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลา
หัก: ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2558
278,536
147,788,434
1,110,000,000
1,258,066,970

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
137,552
111,108,448
1,055,643,500
1,166,889,500

(1,110,000,000)
148,066,970

(1,055,643,500)
111,246,000

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์และเงิ นฝากประจามี อตั ราดอกเบี้ ย
ระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 ต่อปี และ ร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 ต่อปี ตามลาดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับโดยจาแนกอายุตาม
เงินต้นที่คา้ งชาระนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
358,279
3,636,759
1,425,491
5,706,987
2,706,006
41,590
13,875,112
(5,775,971)
8,099,141

31 มีนาคม 2558
จากตัวแทนและ
นายหน้า
จากการรับ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
131,417,010
29,991,680
1,136
11,314,722
2,445
1,201,746
49,148
1,554,377
9,069
8,567,323
184,046,858
61,798
(14,358,483)
169,688,375
61,798

รวม
131,775,289
33,629,575
12,742,658
6,957,881
4,269,452
8,608,913
197,983,768
(20,134,454)
177,849,314
(หน่วย: บาท)

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
122,899
1,431,658
1,684,995
770,782
2,912,578
17,346
6,940,258
(2,663,006)
4,277,252

31 ธันวาคม 2557
จากตัวแทนและ
นายหน้า
จากการรับ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
2,019,930
121,075,901
60,578
28,127,286
3,318
8,687,317
108,298
1,631,579
1,048
10,112,603
171,654,616
173,242
(28,633,496)
143,021,120
173,242

รวม
2,142,829
122,568,137
29,815,599
9,566,397
4,545,205
10,129,949
178,768,116
(31,296,502)
147,471,614
3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สาหรับ เบี้ ยประกันภัยค้างรั บ จากตัวแทนและนายหน้า บริ ษ ทั ฯได้กาหนดหลัก เกณ์์ก ารติ ดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ากาหนดรับชาระ บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
5.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2558
2,929
146,622,199
220,955,388
367,580,516
(5,124,090)
362,456,426

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
2,929
43,624,720
202,133,858
245,761,507
(5,054,274)
240,707,233

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดย
จาแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ งชาระแสดงได้ดงั นี้

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1- 2 ปี
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2558
146,506,790
115,409
146,622,199
(201,414)
146,420,785

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
43,624,720
43,624,720
43,624,720
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6.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

6.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
31 มีนาคม 2558
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
บวก: กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หุน้ กู้
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

45,786,338
26,931,308
72,717,646
(1,504,514)
71,213,132

44,020,519
27,039,924
152,689
71,213,132
71,213,132

65,632,839
13,423,815
79,056,654
1,522,248
80,578,902

66,996,066
13,450,804
132,032
80,578,902
80,578,902

16,852,898
302,762,040
40,038,765
359,653,703
(9,241,046)
350,412,657

21,119,967
288,160,306
41,132,384
350,412,657
350,412,657

16,852,899
278,316,129
40,041,365
335,210,393
(7,043,405)
328,166,988

20,496,246
266,959,013
40,711,729
328,166,988
328,166,988

538,803,192
142,645,790
1,110,000,000
1,791,448,982

549,151,042
147,652,558
1,055,643,500
1,752,447,100

2,048,020
2,048,020

2,048,020
2,048,020
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.2 จำแนกตำมระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีระยะเวลาคงเหลือดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2558
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

-

40,038,765
1,093,619
41,132,384

122,253,713
10,000,000
1,000,000,000
1,132,253,713

281,295,348
62,433,346
110,000,000
453,728,694

รวม
-

40,038,765
1,093,619
41,132,384

135,254,131 538,803,192
70,212,444 142,645,790
- 1,110,000,000
205,466,575 1,791,448,982
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2557
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเผื่อขำย
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

-

40,041,365
670,364
40,711,729

132,361,506
30,000,000
965,643,500
1,128,005,006

281,420,526
52,434,997
90,000,000
423,855,523

รวม
-

40,041,365
670,364
40,711,729

135,369,010 549,151,042
65,217,561 147,652,558
- 1,055,643,500
200,586,571 1,752,447,100

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 พันธบัตรบางส่ วนได้นาไปวางไว้กบั นายทะเบียนสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย และได้นาไปวางค้ าประกันซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิบางประการตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ขอ้ 20, 21
และ 22
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.3 ผลขำดทุนทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
31 มีนาคม 2558
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันต้นปี
เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันสิ้ นงวด
บวก: ภาษีเงินได้
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิ
จากภาษีเงินได้

7.

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557

(7,043,405)
(2,197,641)

(10,581,249)
3,537,844

(9,241,046)
1,848,209

(7,043,405)
1,408,681

(7,392,837)

(5,634,724)

เงินให้ ก้ ูยมื
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับโดยจาแนก
อายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่คา้ งชาระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
7,064,621
2,831

31 มีนาคม 2558
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
607,588
-

เงินต้น
7,672,209

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
2,831

รวม
7,675,040

7,064,621
-

2,831
-

314,526
922,114
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

314,526
7,986,735
(314,526)

203,847
206,678
(203,847)

518,373
8,193,413
(518,373)

7,064,621

2,831

607,588

-

7,672,209

2,831(1)

7,675,040

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
7,635,330
3,923

31 ธันวาคม 2557
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
เงินต้น
709,485
8,344,815

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
3,923

รวม
8,348,738

7,635,330
-

3,923
-

314,526
1,024,011
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

314,526
8,659,341
(314,526)

203,847
207,770
(203,847)

518,373
8,867,111
(518,373)

7,635,330

3,923

709,485

-

8,344,815

3,923(1)

8,348,738

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานโดยมีบุคคลค้ าประกัน กาหนดวงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ตอ้ งไม่เกิน
500,000 บาท กรณี เงินให้กยู้ ืมที่มีอสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกัน วงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมิ นอสังหาริ มทรั พย์ และจะพิจารณาจากวัตถุ ประสงค์ที่ขอกู้รวมทั้งความสามารถในการชาระหนี้ ของ
ผูข้ อกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื อาจพิจารณาเพิ่มหรื อลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ วั่ ไปของธนาคารพาณิ ชย์ได้
8.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)

ที่ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
จาหน่าย - มูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2558

อาคาร

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

102,037,866
1,785,000

28,815,283
4,504,404

12,857,245
2,395,510

3,335,024
-

147,045,418
8,684,914

-

(908,654)

(13,890)
(1,328,101)

(1)
(334,208)

(13,891)
(2,570,963)

103,822,866

32,411,033

13,910,764

3,000,815

153,145,478
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9.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1,056,435
(241,560)
814,875

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2558

10. ภำษีเงินได้
10.1 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวของภาษีดว้ ยรายการดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2558
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น
แต่ยงั มิได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายระยะยาว
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557

5,940,645
39,118,395

8,289,256
30,108,879

14,204,665
36,221,746
7,032,565

13,266,562
30,501,785
6,866,136

1,848,209

1,408,681

300,903
104,667,128

90,441,299

104,667,128

(304,449)
(304,449)
90,136,850
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10.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

29,240,628

16,934,106

(14,090,750)
15,149,878

(15,110,817)
1,823,289

จานวนภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

439,528

(1,769,439)

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
78,073,914
8,814,776
20%
15,614,783

20%
1,762,955

(464,905)
15,149,878

60,334
1,823,289
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. สิ นทรัพย์อนื่

เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกาหนด
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
ตัว๋ เงินรับการค้า
เงินค้างรับจากการขายหุน้
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

31 มีนาคม 2558
1,337,519
676,745
3,050,989
2,205,185
44,542,145
1,595,075
10,136,491
63,544,149

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
1,413,365
736,579
3,038,983
2,176,516
6,805,907
20,073,150
12,395,988
46,640,488

31 มีนาคม 2558
159,592,110
53,474,567
213,066,677

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
66,568,227
43,849,770
110,417,997

31 มีนาคม 2558
589,582,528

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
604,279,480

12. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
13. สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
การเปลี่ยนแปลงค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนของปี อุบตั ิเหตุงวดก่อน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

245,170,344

958,378,415

(18,538,868)

(27,424,704)

(212,653,541)
603,560,463

(945,650,663)
589,582,528

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจานวน 0.1 ล้านบาท และ 0.1 ล้านบาท ตามลาดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. สำรองเบีย้ ประกันภัย
14.1 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
864,240,805
832,842,359
492,575,319
1,720,732,634
(427,962,812) (1,689,334,188)
928,853,312
864,240,805

14.2 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีย่ งั ไม่ สิ้นสุ ด

ยอดคงเหลือต้นงวด
ประมาณการค่าสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในงวด
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
554,758,082
583,736,316
317,820,140
1,201,568,465
(274,533,905) (1,230,546,699)
598,044,317
554,758,082

15. หนีส้ ิ นอื่น

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากจากตัวแทน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

31 มีนาคม 2558
9,170,105
2,413,068
10,371,458
18,879,313
38,412,284
9,409,291
88,655,519

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
5,343,558
2,272,317
9,544,386
21,961,099
21,764,430
9,892,708
70,778,498
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. กำรรำยงำนข้ อมูลตำมประเภทกำรรับประกันภัย
ข้อมูลตามการรับประกันภัยสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

11,320,112
(8,770,490)
2,549,622
594,176
3,143,798
3,892,105
7,035,903

3,264,109
(2,308,340)
955,769
177,709
1,133,478
862,753
1,996,231

409,266,855
(1,976,720)
407,290,135
(46,916,141)
360,373,994
360,373,994

63,693,733
(32,533,831)
31,159,902
(9,824,073)
21,335,829
13,778,112
35,113,941

5,030,510
(3,072,351)
1,958,159
260,015
2,218,174
1,188,876
3,407,050

492,575,319
(48,661,732)
443,913,587
(55,708,314)
388,205,273
19,721,846
407,927,119

1,052,792
2,658,409
356,951
4,068,152

540,549
424,373
166,488
1,131,410

192,002,660
64,416,143
16,797,865
5,894,587
279,111,255

9,861,949
4,982,140
1,710,244
16,554,333

159,017
772,702
423,932
1,355,651

203,616,967
73,253,767
19,455,480
5,894,587
302,220,801

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

52,020,319
354,241,120
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลตามการรับประกันภัยสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

10,978,619
(8,645,670)
2,332,949
1,173,315
3,506,264
4,024,235
7,530,499

4,379,250
(3,374,687)
1,004,563
(454,511)
550,052
1,175,333
1,725,385

400,631,559
(7,319,340)
393,312,219
(29,756,683)
363,555,536
363,555,536

27,902,420
(8,733,438)
19,168,982
(1,227,502)
17,941,480
2,769,728
20,711,208

11,276,577
(9,833,524)
1,443,053
1,266,590
2,709,643
1,074,962
3,784,605

455,168,425
(37,906,659)
417,261,766
(28,998,791)
388,262,975
9,044,258
397,307,233

379,352
2,227,058
310,728
2,917,138

299,277
562,746
234,601
1,096,624

225,265,615
62,478,628
8,057,938
4,953,487
300,755,668

10,015,261
3,524,857
1,011,685
14,551,803

498,247
1,630,372
388,103
2,516,722

236,457,752
70,423,661
10,003,055
4,953,487
321,837,955

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

84,339,313
406,177,268
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

23,343,383

20,194,884

16,594,378
643,058
(11,092,232)
22,531,732

21,680,661
253,558
18,323,118
23,887,092

รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

52,020,319

84,339,313

18. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
19. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
19.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในการพิ จารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน แต่ ล ะรายการ บริ ษ ทั ฯค านึ งถึ งเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์ พอร์ ท โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.2 รำยกำรระหว่ำงกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณ์์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
เบีย้ ประกันภัยรับ(2)
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด(1)
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
ค่ ำเช่ ำอำคำร(3)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด
ค่ ำบริกำรอำคำร(3)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด
ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรให้ เช่ ำ(4)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด

244,693,246
1,677
600

252,629,511
600

42,851,414

44,314,675

-

320,675

2,955,723

5,110,499

2,080,381

-

เบี้ยประกันภัยรับจากนายหน้าประกันวินาศภัย
แสดงอยูใ่ นรายการ “เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(3)
แสดงอยูใ่ นรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(4)
แสดงเป็ นรายการหักอยูใ่ น “รายได้อื่น” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(1)

(2)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

ค่าเช่าอาคาร
ค่าบริ การอาคาร
ค่าใช้จ่ายจากการให้เช่า

นโยบายการกาหนดราคา
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็ นอัตราที่ไม่แตกต่างจากนายหน้าอื่นและไม่เกินอัตราที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

19.3 ยอดค้ ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มี น าคม 2558 และ 31 ธัน วาคม 2557
มีรายละเอียดดังนี้
31 มีนาคม 2558
เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรให้ เช่ ำค้ ำงจ่ ำย (รวมอยู่ในหนีส้ ิ นอื่น)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด
ค่ ำบริกำรอำคำรค้ ำงจ่ ำย (รวมอยู่ในหนีส้ ิ นอืน่ )
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557

121,120,946

123,462,787

20,685,113

20,844,161

684,659

-

985,241

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

4.8
0.2
5.0

3.4
0.2
3.6

20. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล

31 มีนาคม 2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
14,000,000 14,063,833

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
14,000,000 14,093,214

21. ทรัพย์สินทีจ่ ัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงิ นสารองประกันภัยกับ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังต่อไปนี้

พันธบัตรรัฐบาล

(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
180,000,000 189,693,619 180,000,000 188,881,726
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22. สิ นทรัพย์ ทมี่ ีข้อจำกัดและภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่มีขอ้ จากัดและภาระผูกพัน ดังต่อไปนี้

พันธบัตร

สลากออมทรัพย์ เงินฝากประจา รวม

(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ใช้วางทุเลาการบังคับคดีในชั้นศาล
5,680,000
5,680,000
ใช้เป็ นหลักประกันผูข้ บั ขี่
350,000
600,000
ใช้เป็ นหลักประกันการใช้ไฟฟ้ า
1,700,000
300,000
ใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
10,000,000
10,000,000
ใช้เป็ นหลักประกันสัญญาว่าจ้างซ่อม
500,000
500,000
ใช้เป็ นหลักประกันธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
2,000,000
2,000,000
ใช้เป็ นหลักประกันผูข้ บั ขี่
200,000
200,000
ใช้ค้ าประกันชั้นศาล
400,000
400,000
20,830,000
19,680,000

23. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯใช้วิธีราคาตลาด (Market approach) เป็ นเทคนิ คในการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ยกเว้นใน
กรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะ
ใช้วิธีราคาทุน (Cost approach) หรื อ วิธีรายได้ (Income approach) เป็ นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์แทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิ จการต้องใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ (Observable
inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 เรื่ อง มู ล ค่ ายุติ ธ รรม ก าหนดล าดับ ชั้น ของมู ล ค่ ายุติธ รรม
ออกเป็ น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (Unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคต
ที่กิจการประมาณขึ้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
หุ น้ กู้
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

ระดับ 1

ระดับ 2

44,020,519
152,689
44,173,208

27,039,924
27,039,924

(หน่วย: บาท)
รวม

ระดับ 3

-

21,119,967
51,386,082 236,774,224
- 41,132,384
72,506,049 277,906,608

44,020,519
27,039,924
152,689
71,213,132

- 21,119,967
- 288,160,306
- 41,132,384
- 350,412,657

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
(ก) มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยหรื อตลาดอื่น
(ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
24. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวด ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจาปี 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2557

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)
90.35

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ ้น
(บาท)
6.50
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
25. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจประกันวินาศภัย 2 ส่ วนงาน คือ การรับประกันภัยรถและการ
รับประกันภัยอื่น
ข้อมูลตามส่ วนงานดาเนิ นงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สามารถแยก
ตามประเภทการรับประกันภัยได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยรถ
2558
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
บวก (หัก) : สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ประกันภัยอื่น
2557

2558

รวม
2557

2558

2557

409,266,855
(1,976,720)

400,631,559
(7,319,340)

83,308,464
(46,685,012)

54,536,866
(30,587,319)

492,575,319
(48,661,732)

455,168,425
(37,906,659)

(46,916,141)
360,373,994
360,373,994

(29,756,683)
363,555,536
363,555,536

(8,792,173)
27,831,279
19,721,846
47,553,125

757,892
24,707,439
9,044,258
33,751,697

(55,708,314)
388,205,273
19,721,846
407,927,119

(28,998,791)
388,262,975
9,044,258
397,307,233

192,002,660
64,416,143
16,797,865

225,265,615
62,478,628
8,057,938

11,614,307
8,837,624
2,657,615

11,192,137
7,945,033
1,945,117

203,616,967
73,253,767
19,455,480

236,457,752
70,423,661
10,003,055

5,894,587
53,174,001
332,285,256
28,088,738

4,953,487
77,022,905
377,778,573
(14,223,037)

(1,153,682)
21,955,864
25,597,261

7,316,408
28,398,695
5,353,002

5,894,587
52,020,319
354,241,120

4,953,487
84,339,313
406,177,268

53,685,999
18,380,259
7,728,083
(3,026,763)
4,494,949
81,262,527

(8,870,035)
17,825,204
20,888
1,444,684
1,300,986
11,721,727

(1,476,785)
(1,230,637)
(481,191)

(1,365,171)
(1,137,414)
(404,366)

78,073,914
(15,149,878)
62,924,036

8,814,776
(1,823,289)
6,991,487
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์และหนี้สินจาแนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นดังนี้
(หน่วย: บาท)

สิ นทรัพย์
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ิ น
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอื่น

สิ นทรัพย์ /
หนี้สินที่ปันส่ วน
ไม่ได้

163,789,229
132,402,538

376,516,510
255,776,309

2,716,014,891
2,593,401,722

3,256,320,630
2,981,580,569

1,241,207,793
1,187,426,181

536,844,882
409,686,163

168,851,273
136,217,466

1,946,903,948
1,733,329,810

งบการเงิน

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจากบริ ษทั
นายหน้ารายใหญ่ จานวนหนึ่ งราย เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 232.8 ล้านบาท และ 242.4 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่ งมาจากส่ วนงานประกันภัยรถ
26. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่
3 ถึง 20 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษ ทั ฯ มี จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
31 มีนาคม 2558
จ่ายชาระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.1
2.3

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557
1.8
1.9
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
26.2 ภำระผูกพันอืน่
บริ ษทั ฯได้ทานิ ติกรรมว่าจ้างให้บริ ษทั เอ็น.เอส.บี จากัด ทาการบริ หารจัดการพื้นที่อาคารนาสิ นประกันภัย
พื้นที่ 24,362 ตารางเมตร ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษ ทั ฯมี จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สัญญาจ้างบริ หารอาคาร ดังนี้
31 มีนาคม 2558
จ่ายชาระ:
ภายใน 1 ปี

10.7

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557
16.1

26.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯมีคดีถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ยกค่ า เสี ยหายจากการเป็ นผู ้รั บ ประกั น ภั ย จ านวน
ประมาณ 569.34 ล้านบาทโดยมี ทุ นทรั พ ย์ที่ ได้รับความคุ ้มครองตามกรมธรรม์เป็ นจานวนเงิ นรวม 54.64
ล้านบาท ผลของการพิ จารณาคดี ดังกล่ าวยังไม่ สิ้ นสุ ด อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ทั ฯได้บ ันทึ กส ารองค่ าสิ นไหม
ทดแทนไว้แล้วในงบการเงินเป็ นจานวน 52.32 ล้านบาท
27. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ นประจาปี ครั้ งที่ 68 ได้มี มติ อนุ ม ัติจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่
ผูถ้ ือหุ ้นจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 6 บาท คิดเป็ นเงิน 83.40 ล้านบาท โดยมีกาหนด
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
28. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
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