
 

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
30 กนัยำยน 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับงวด                
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของและงบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้   

 

 

นงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกำยน 2558 



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 151,775,201             111,246,000             
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 10,378,927               18,376,093               
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 4, 19.3 188,296,633             147,471,614             
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 5 367,755,240             240,707,233             
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6
      เงินลงทุนเพ่ือคา้ 95,948,289               80,578,902               
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 415,993,248             328,166,988             
      เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 1,732,384,059          1,752,447,100          
      เงินลงทุนทัว่ไป 2,048,020                 2,048,020                 
   เงินให้กูย้มื 7 6,724,781                 8,344,815                 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 7,314,613                 7,314,613                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 163,500,666             147,045,418             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 556,202                    1,056,435                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10.1 113,958,344             90,136,850               
สินทรัพยอ่ื์น 11 26,921,398               46,640,488               
รวมสินทรัพย์ 3,283,555,621          2,981,580,569          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2558



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ
หนีสิ้น
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,224,950                 9,118,199                 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 12 152,209,426             110,417,997             
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั
   ส ารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 13 613,362,557             589,582,528             
   ส ารองเบ้ียประกนัภยั 14.1 1,056,624,406          864,240,805             
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 57,776,422               56,320,769               
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จคา้งจ่าย 19.3 32,085,891               32,871,014               
หน้ีสินอ่ืน 15, 19.3 90,943,384               70,778,498               
รวมหนีสิ้น 2,006,227,036          1,733,329,810          
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 200,000,000             200,000,000             
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 13,900,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 139,000,000             139,000,000             
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 594,436,835             594,436,835             
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 24,848,787               24,848,787               
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850                 6,163,850                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 532,372,125             489,436,011             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 6.3 (19,493,012)             (5,634,724)               
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,277,328,585          1,248,250,759          
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,283,555,621          2,981,580,569          

-                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

-                               -                               

กรรมการ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2558



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

รำยได้
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 16, 19.2 401,411,291          389,710,341          
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 16 29,340,594            11,200,308            
รวมรำยได้ 430,751,885          400,910,649          
ค่ำใช้จ่ำย
การรับประกนัภยั
   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 16 202,998,303          239,626,415          
   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 16, 19.2 71,308,391            65,006,604            
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 16 30,248,445            13,524,940            
   เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 16 7,883,657              4,913,774              
   คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16, 17, 19.2 71,498,362            53,582,682            
รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกนัภยั 383,937,158          376,654,415          
ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั 46,814,727            24,256,234            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 16,010,901            23,233,481            
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (5,269,582)             2,126,327              
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม (3,952,948)             (154,665)                
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 4,250                     105,850                 
   อ่ืนๆ 19.2 3,296,896              3,021,246              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 56,904,244            52,588,473            
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
   การประกอบธุรกิจประกนัภยั (1,340,277)             (1,079,026)             
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั (1,325,279)             (1,015,327)             
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (617,053)                (401,124)                
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 53,621,635            50,092,996            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10.2 (10,223,558)           (8,647,255)             
ก ำไรส ำหรับงวด 43,398,077            41,445,741            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2558



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (21,706,926)           7,024,471              
   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10.2 4,341,385              (1,404,894)             
   รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
      หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,365,541)           5,619,577              
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (17,365,541)           5,619,577              
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 26,032,536            47,065,318            

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 18 3.12                       2.98                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2558
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

รำยได้
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 16, 19.2 1,181,539,890       1,175,014,597       
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 16 71,907,501            32,173,923            
รวมรำยได้ 1,253,447,391       1,207,188,520       
ค่ำใช้จ่ำย
การรับประกนัภยั
   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 16 636,835,028          682,865,906          
   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 16, 19.2 215,317,331          200,235,771          
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 16 75,065,426            36,348,959            
   เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 16 21,237,672            14,851,779            
   คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16, 17, 19.2 194,047,218          206,667,955          
รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกนัภยั 1,142,502,675       1,140,970,370       
ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั 110,944,716          66,218,150            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 52,431,475            57,431,311            
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (2,324,043)             4,566,992              
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม (6,384,915)             8,465,066              
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 249,828                 10,670,174            
   อ่ืนๆ 19.2 10,714,227            4,011,781              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 165,631,288          151,363,474          
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
   การประกอบธุรกิจประกนัภยั (4,250,290)             (3,698,985)             
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั (3,750,273)             (3,198,116)             
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (1,733,688)             (1,212,390)             
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 155,897,037          143,253,983          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10.2 (29,560,923)           (26,174,056)           
ก ำไรส ำหรับงวด 126,336,114          117,079,927          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2558



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (17,322,860)           27,066,059            
   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10.2 3,464,572              (5,413,212)             
   รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
      หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,858,288)           21,652,847            
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (13,858,288)           21,652,847            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 112,477,826          138,732,774          

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 18 9.09                       8.42                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2558



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
ผลก าไร (ขาดทุน)

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ยงัไม่ได้ วดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -
และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร สุทธิจากภาษิเงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 139,000,000         594,436,835         24,848,787           6,163,850             416,875,811         (8,465,000)                    1,172,860,283      
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            117,079,927         -                                    117,079,927         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            21,652,847                   21,652,847           
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            117,079,927         21,652,847                   138,732,774         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                            -                            -                            -                            (90,350,000)          -                                    (90,350,000)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2557 139,000,000         594,436,835         24,848,787           6,163,850             443,605,738         13,187,847                   1,221,243,057      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 139,000,000         594,436,835         24,848,787           6,163,850             489,436,011         (5,634,724)                    1,248,250,759      
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            126,336,114         -                                    126,336,114         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (13,858,288)                  (13,858,288)          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            126,336,114         (13,858,288)                  112,477,826         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                            -                            -                            -                            (83,400,000)          -                                    (83,400,000)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2558 139,000,000         594,436,835         24,848,787           6,163,850             532,372,125         (19,493,012)                  1,277,328,585      

-                            -                            -                            -                            -                            -                                    -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 1,462,692,304     1,305,685,294     
เงินรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (72,786,071)         18,882,636          
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (611,183,153)       (659,251,834)       
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (74,748,985)         (71,270,944)         
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (210,064,955)       (207,832,372)       
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (96,303,098)         (51,200,738)         
ดอกเบ้ียรับ 51,168,306          40,017,492          
เงินปันผลรับ 9,260,334            13,740,034          
ค่าใชจ่้ายจากการลงทนุอ่ืน (1,836,379)           (959,589)              
รายไดอ่ื้น 10,714,227          14,681,955          
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (179,723,182)       (199,657,152)       
ภาษีเงินได้ (55,811,095)         (44,208,581)         
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 231,378,253        158,626,201        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 1,914,277,774     1,130,111,840     
   เงินใหกู้ย้ืม 2,173,146            1,804,741            
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 263,910               11,788,183          
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 1,916,714,830     1,143,704,764     
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (1,999,148,928)    (1,307,283,355)    
   เงินใหกู้ย้ืม (553,112)              (857,550)              
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,210,327)         (3,044,010)           
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (251,515)              (283,800)              
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (2,024,163,882)    (1,311,468,715)    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (107,449,052)       (167,763,951)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย 24 (83,400,000)         (90,350,000)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (83,400,000)         (90,350,000)         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 40,529,201          (99,487,750)         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 111,246,000        161,737,384        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 151,775,201        62,249,634          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั น าสินประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั เอ็น. เอส. อลัลายแอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การรับประกนัวินาศภยั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 767 ถนนกรุงเทพ-
นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่ง
กาล และข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวนัท่ี                   
27 พฤษภาคม 2553 โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ                
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี              
1 มกราคม 2558   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบั
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้
ในก าไรขาดทุนก็ได ้  

 เดิมบริษทัฯเลือกรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัที
ในงบก าไรขาดทุนและในงวดปัจจุบนับริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงการรับรู้รายการดงักล่าวเป็นรับรู้ทนัที
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน อยา่งไรก็ดี ไม่มีการปรับปรุงรายการยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีน ามา
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเน่ืองจากก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในงวดก่อนมีจ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงัต่อไปน้ี 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดรายงานทางการเงินส าหรับ
สัญญาประกันภยัท่ีออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อท่ี
กิจการถือไวแ้ละเพื่อจ ากดัการแกไ้ขวิธีการบญัชีส าหรับสัญญาประกนัภยัจนกวา่โครงการระยะท่ีสอง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินน้ีมีข้อก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลโดยระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาประกนัภยัในงบการเงินของผูรั้บประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกส ารองค่าสินไหม
ทดแทนท่ียงัมิไดเ้กิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และก าหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอ
ของหน้ีสินจากการประกันภัยท่ีรับรู้แล้วและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญา
ประกนัภยัต่อ ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว มีการยกเวน้ขอ้ก าหนดบางประการ
ท่ีก าหนดให้ผูรั้บประกันภยัปฏิบติัในมาตรฐานการรายงานฉบับอ่ืนเป็นการชั่วคราว ซ่ึงรวมถึง
ขอ้ก าหนดท่ีใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีส าหรับสัญญาประกนัภยั  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใช้และยงั             
ไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 (ก) 

3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินสด  162,402 137,552 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 121,612,799 111,108,448 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา 1,010,000,000 1,055,643,500 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,131,775,201 1,166,889,500 
หกั:  เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา   
หกั:  ครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า (980,000,000) (1,055,643,500) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 151,775,201 111,246,000 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 ต่อปี 
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4. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยจ าแนกอายุตาม
เงินตน้ท่ีคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 
  จากตวัแทนและ   

 
จากผูเ้อา
ประกนัภยั 

นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 4,613,173 132,866,899 - 137,480,072 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 1,403,342 29,913,351 - 31,316,693 
คา้งรับ 30 - 60  วนั 392,796 8,656,117 404 9,049,317 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 140,103 1,616,662 25,864 1,782,629 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 14,397,148 1,726,132 - 16,123,280 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 62,838 7,770,520 - 7,833,358 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 21,009,400 182,549,681 26,268 203,585,349 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (684,758) (14,603,958) - (15,288,716) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 20,324,642 167,945,723 26,268 188,296,633 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2557 
  จากตวัแทนและ   

 
จากผูเ้อา
ประกนัภยั 

นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 122,899 2,019,930 - 2,142,829 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 1,431,658 121,075,901 60,578 122,568,137 
คา้งรับ 30 - 60  วนั 1,684,995 28,127,286 3,318 29,815,599 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 770,782 8,687,317 108,298 9,566,397 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 2,912,578 1,631,579 1,048 4,545,205 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 17,346 10,112,603 - 10,129,949 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 6,940,258 171,654,616 173,242 178,768,116 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,663,006) (28,633,496) - (31,296,502) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 4,277,252 143,021,120 173,242 147,471,614 
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 ส าหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวา่ก าหนดรับช าระ บริษทัฯไดด้ าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

5. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 2,929 2,929 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 59,092,626 43,624,720 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 314,051,765 202,133,858 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 373,147,320 245,761,507 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,392,080) (5,054,274) 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 367,755,240 240,707,233 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อโดย
จ าแนกอายตุามเงินตน้ท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 59,092,626 43,624,720 
รวมเงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 59,092,626 43,624,720 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (465,504) - 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 58,627,122 43,624,720 
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6. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

6.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
 ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ     
ตราสารทุน 78,174,279 73,361,275 65,632,839 66,996,066 
หน่วยลงทุน 22,140,226 22,239,314 13,423,815 13,450,804 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ - 347,700 - 132,032 
รวม 100,314,505 95,948,289 79,056,654 80,578,902 
บวก: ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,366,216) - 1,522,248 - 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้ำ 95,948,289 95,948,289 80,578,902 80,578,902 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
ตราสารทุน 20,474,867 22,604,403 16,852,899 20,496,246 
หน่วยลงทุน 379,851,172 351,698,257 278,316,129 266,959,013 
หุน้กู ้ 40,033,474 41,690,588 40,041,365 40,711,729 
รวม 440,359,513 415,993,248 335,210,393 328,166,988 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (24,366,265) - (7,043,405) - 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขำย 415,993,248 415,993,248 328,166,988 328,166,988 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 544,756,377  549,151,042  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 207,627,682  147,652,558  
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 980,000,000  1,055,643,500  
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 1,732,384,059  1,752,447,100  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 2,048,020  2,048,020  
รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 2,048,020  2,048,020  
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6.2 จ ำแนกตำมระยะเวลำคงเหลอืของตรำสำรหนี ้

เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีระยะเวลาคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 
 ครบก าหนด  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 40,033,474 - 40,033,474 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 1,657,114 - 1,657,114 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - 41,690,588 - 41,690,588 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 68,826,594 277,561,839 198,367,944 544,756,377 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 10,000,000 82,429,941 115,197,741 207,627,682 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 715,000,000 265,000,000 - 980,000,000 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 793,826,594 624,991,780 313,565,685 1,732,384,059 

 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2557 

 ครบก าหนด  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 40,041,365 - 40,041,365 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 670,364 - 670,364 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - 40,711,729 - 40,711,729 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 132,361,506 281,420,526 135,369,010 549,151,042 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 30,000,000 52,434,997 65,217,561 147,652,558 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 965,643,500 90,000,000 - 1,055,643,500 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 1,128,005,006 423,855,523 200,586,571 1,752,447,100 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 พนัธบตัรบางส่วนได้น าไปวางไวก้บันายทะเบียน
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และได้น าไปวางค ้ าประกนัซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 20, 21 และ 22 
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6.3 ผลขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: บาท) 

 
30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

   
ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย                                    
ณ วนัตน้งวด/ปี (7,043,405) (10,581,249) 

ตีมลูค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด/ปี (21,127,208) 4,695,927 
โอน (ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งงวด/ปี              
ไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 3,804,348 (1,158,083) 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย                               
ณ วนัส้ินงวด/ปี (24,366,265) (7,043,405) 

บวก: ภาษีเงินได ้ 4,873,253 1,408,681 
ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
จากภาษีเงินได ้ (19,493,012) (5,634,724) 

7. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับโดย
จ าแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2558 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย       
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,283,094 728 441,687 - 6,724,781 728 6,725,509 
เกินกวา่ก าหนดช าระ 
มากกวา่ 12 เดือน - - 314,526 203,847 314,526 203,847 518,373 

รวม 6,283,094 728 756,213 203,847 7,039,307 204,575 7,243,882 

หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - (314,526) (203,847) (314,526) (203,847) (518,373) 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย        
คา้งรับ - สุทธิ 6,283,094 728 441,687 - 6,724,781 728(1) 6,725,509 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2557 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

 
ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,635,330 3,923 709,485 - 8,344,815 3,923 8,348,738 
เกินกวา่ก าหนดช าระ        

   มากกวา่ 12 เดือน - - 314,526 203,847 314,526 203,847 518,373 

รวม 7,635,330 3,923 1,024,011 203,847 8,659,341 207,770 8,867,111 

หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - (314,526) (203,847) (314,526) (203,847) (518,373) 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย 
 คา้งรับ - สุทธิ 7,635,330 3,923 709,485 - 8,344,815 3,923(1) 8,348,738 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานโดยมีบุคคลค ้าประกนั ก าหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ตอ้งไม่เกิน 
500,000 บาท กรณีเงินให้กูย้ืมท่ีมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพย ์และจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์ท่ีขอกู้รวมทั้งความสามารถในการช าระหน้ีของ         
ผูข้อกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มือาจพิจารณาเพิ่มหรือลดจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูท้ ัว่ไปของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย:บาท) 
 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งท า รวม 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี       
 ณ 1 มกราคม 2558 102,037,866 28,815,283 12,857,245 3,335,024 - 147,045,418 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 3,840,000 5,760,000 7,151,663 - 7,458,664 24,210,327 
โอนระหวา่งงวดเขา้ (ออก) 1,785,000 4,504,404 1,084,500 - (7,373,904) - 
จ าหน่าย - มลูค่าสุทธิ       
 ตามบญัชี - - (14,081) (1) - (14,082) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (2,854,282) (4,047,488) (839,227) - (7,740,997) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
 ณ 30 กนัยายน 2558 107,662,866 36,225,405 17,031,839 2,495,796 84,760 163,500,666 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2558 1,056,435 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 251,515 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (751,748) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 30 กนัยายน 2558 556,202 

10. ภำษีเงินได้ 

10.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวของภาษีดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตดับัญชี   
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,876,983 8,289,256 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั 42,694,128 30,108,879 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึน                                                                             
แต่ยงัมิไดร้ายงานใหบ้ริษทัฯทราบ (IBNR)  15,933,208 13,266,562 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 37,242,816 30,501,785 
ส ารองผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่ายระยะยาว 7,365,423 6,866,136 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่า                                               
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,873,253 1,408,681 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่า                                  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 972,533 - 

รวม 113,958,344 90,441,299 

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอตดับัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่า 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - (304,449) 

รวม - (304,449) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 113,958,344 90,136,850 
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10.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                   
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล (8,965,083) (13,593,719) (49,917,845) (40,672,147) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,258,475) 4,946,464 20,356,922 14,498,091 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (10,223,558) (8,647,255) (29,560,923) (26,174,056) 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                   

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร 

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน   
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,341,385 (1,404,894) 3,464,572 (5,413,212) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                                

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 53,621,635 50,092,996 155,897,037 143,253,983 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (10,724,327) (10,018,599) (31,179,408) (28,650,797) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 500,769 1,371,344 1,618,485 2,476,741 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (10,223,558) (8,647,255) (29,560,923) (26,174,056) 
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11. สินทรัพย์อืน่ 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินทดรองจ่าย 1,980,891 1,413,365 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 376,577 736,579 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 3,209,703 3,038,983 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 2,407,704 2,176,516 
ตัว๋เงินรับการคา้ 8,280,751 6,805,907 
เงินคา้งรับจากการขายหุน้ 83,334 20,073,150 
อ่ืน ๆ 10,582,438 12,395,988 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 26,921,398 46,640,488 

12. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เบ้ียประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 104,342,260 66,568,227 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 47,867,166 43,849,770  
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 152,209,426 110,417,997 

13. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 589,582,528 604,279,480 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปี 757,710,750 958,378,415 
การเปล่ียนแปลงค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ                     

ค่าสินไหมทดแทนของปีอุบติัเหตุงวดก่อน/ปีก่อน (49,325,678) (27,424,704) 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน

จ่ายระหวา่งงวด/ปี (684,605,043) (945,650,663) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 613,362,557 589,582,528 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับประกนัภยัต่อจ านวน 0.1 ลา้นบาท 
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14. ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

14.1 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้   

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 864,240,805 832,842,359 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 1,508,623,717 1,720,732,634 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (1,316,240,116) (1,689,334,188) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 1,056,624,406 864,240,805 

14.2  ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 554,758,082 583,736,316 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในงวด/ปี 964,989,160 1,201,568,465 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวด/ปี (843,963,026) (1,230,546,699) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 675,784,216 554,758,082 

15. หนีสิ้นอื่น 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,202,820 5,343,558 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,129,886 2,272,317 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,815,627 9,544,386 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,183,196 21,961,099 
เงินรับฝากจากตวัแทน 34,058,339 21,764,430 
อ่ืน ๆ 18,553,516 9,892,708 
รวมหน้ีสินอ่ืน 90,943,384 70,778,498 
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16. กำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับประกนัภัย 

 ขอ้มูลตามการรับประกนัภยัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สามารถแยกตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัรับ 10,070,369 7,923,545 364,248,864 123,087,918 28,706,408 534,037,104 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (4,359,406) (6,095,689) (2,207,317) (62,432,095) (25,833,749) (100,928,256) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 5,710,963 1,827,856 362,041,547 60,655,823 2,872,659 433,108,848 

บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,976,849) (603,155) 4,337,643 (32,955,876) (499,320) (31,697,557) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 3,734,114 1,224,701 366,379,190 27,699,947 2,373,339 401,411,291 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,942,100 2,285,916 - 22,167,656 2,944,922 29,340,594 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 5,676,214 3,510,617 366,379,190 49,867,603 5,318,261 430,751,885 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 631,995 40,918 188,191,194 14,122,494 11,702 202,998,303 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,489,856 1,013,971 55,498,320 6,344,508 4,961,736 71,308,391 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 229,218 94,775 1,620,727 28,003,409 300,316 30,248,445 

เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั - - 7,883,657 - - 7,883,657 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 4,351,069 1,149,664 253,193,898 48,470,411 5,273,754 312,438,796 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      71,498,362 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั      383,937,158 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลตามการรับประกนัภยัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สามารถแยกตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัรับ 9,337,148 4,787,770 345,100,739 42,127,577 7,643,936 408,997,170 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (4,984,343) (3,691,623) (1,829,835) (21,247,226) (4,867,700) (36,620,727) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 4,352,805 1,096,147 343,270,904 20,880,351 2,776,236 372,376,443 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,202,803) (367,236) 20,130,274 (578,442) (647,895) 17,333,898 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 3,150,002 728,911 363,401,178 20,301,909 2,128,341 389,710,341 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,033,719 1,290,741 - 6,565,273 1,310,575 11,200,308 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 5,183,721 2,019,652 363,401,178 26,867,182 3,438,916 400,910,649 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน       
 การจดัการค่าสินไหมทดแทน 847,982 (4,474) 218,260,212 14,482,327 6,040,368 239,626,415 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,866,125 623,637 55,627,275 4,749,758 1,139,809 65,006,604 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 292,174 137,154 11,328,058 1,356,823 410,731 13,524,940 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั - - 4,913,774 - - 4,913,774 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 4,006,281 756,317 290,129,319 20,588,908 7,590,908 323,071,733 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      53,582,682 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั      376,654,415 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลตามการรับประกนัภยัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สามารถแยกตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
 เบ้ียประกนัภยัรับ 32,625,185 15,043,695 1,134,480,062 275,490,013 50,984,762 1,508,623,717 

 หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (18,309,964) (11,190,832) (6,091,096) (139,616,837) (43,262,320) (218,471,049) 
 เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 14,315,221 3,852,863 1,128,388,966 135,873,176 7,722,442 1,290,152,668 

 หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (4,235,728) (387,121) (39,709,489) (63,575,479) (704,961) (108,612,778) 

 เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 10,079,493 3,465,742 1,088,679,477 72,297,697 7,017,481 1,181,539,890 

 รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 8,054,042 4,194,871 - 51,877,947 7,780,641 71,907,501 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 18,133,535 7,660,613 1,088,679,477 124,175,644 14,798,122 1,253,447,391 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 2,733,735 706,183 586,438,243 40,326,130 6,630,737 636,835,028 
 ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 11,160,232 1,962,082 177,917,955 17,037,925 7,239,137 215,317,331 
 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 743,356 276,273 38,982,150 34,196,985 866,662 75,065,426 

 เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั - - 21,237,672 - - 21,237,672 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 14,637,323 2,944,538 824,576,020 91,561,040 14,736,536 948,455,457 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      194,047,218 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั      1,142,502,675 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลตามการรับประกนัภยัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สามารถแยกตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัรับ 30,089,389 12,599,401 1,093,708,333 117,935,688 29,979,790 1,284,312,601 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (19,353,886) (9,547,657) (5,489,505) (50,543,638) (23,441,583) (108,376,269) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 10,735,503 3,051,744 1,088,218,828 67,392,050 6,538,207 1,175,936,332 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (883,008) (1,525,287) 11,731,179 (10,925,701) 681,082 (921,735) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 9,852,495 1,526,457 1,099,950,007 56,466,349 7,219,289 1,175,014,597 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 8,463,007 3,407,172 - 15,660,459 4,643,285 32,173,923 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 18,315,502 4,933,629 1,099,950,007 72,126,808 11,862,574 1,207,188,520 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 2,385,716 1,151,754 643,714,101 33,576,615 2,037,720 682,865,906 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 8,492,095 1,723,925 173,607,168 12,519,897 3,892,686 200,235,771 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 834,769 377,442 30,303,014 3,733,259 1,100,475 36,348,959 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั - - 14,851,779 - - 14,851,779 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 11,712,580 3,253,121 862,476,062 49,829,771 7,030,881 934,302,415 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      206,667,955 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      1,140,970,370 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                                 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ

ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 25,328,951 21,786,044 71,888,228 64,193,352 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ี

ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 18,043,648 17,499,193 50,385,689 56,702,652 
ค่าภาษีอากร 246,521 102,618 1,029,323 494,953 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (3,742,203) (11,541,660) (15,754,206) 9,500,948 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 31,621,445 25,736,487 86,498,184 75,776,050 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 71,498,362 53,582,682 194,047,218 206,667,955 

18. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

19. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

19.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการ บริษทัฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ตรงสิน จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                            

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                            

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
เบีย้ประกนัภัยรับ(2)     
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั(1) 204,923,281 213,412,014 666,038,469 697,685,893 
   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 3,372 4,965 1,726,678 1,075,618 
   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 224,155 230,513 5,128,873 2,046,379 
   บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ ากดั 8,685 14,406 1,106,699 653,976 
   บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จ ากดั 15,055 18,524 686,710 604,995 
ค่ำบ ำเหน็จจ่ำย     
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั 34,875,682 37,024,257 114,790,365 121,458,607 
ค่ำเช่ำอำคำร(3)     
   บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ากดั - 314,343 - 952,535 
ค่ำบริกำรอำคำร(3)     
   บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ากดั 2,955,723 5,003,130 8,867,169 15,156,948 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้เช่ำ(4)     
   บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ากดั 2,088,596 - 6,869,310 - 
(1) เบ้ียประกนัภยัรับจากนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
(2) แสดงอยูใ่นรายการ “เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงอยูใ่นรายการ “ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(4) แสดงเป็นรายการหกัอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 นโยบายการก าหนดราคา 
เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ เป็นอตัราท่ีไม่แตกต่างจากนายหนา้อ่ืนและไม่เกินอตัราท่ีก าหนดโดย

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

ค่าเช่าอาคาร ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการอาคาร ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายจากการใหเ้ช่า ราคาตามสัญญา 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.3 ยอดค้ำงระหว่ำงกนั 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ    
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 115,987,581 123,462,787 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 19,519,716 20,844,161 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้เช่ำค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในหนีสิ้นอื่น)   
บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ากดั 684,659 - 
ค่ำบริกำรอำคำรค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในหนีสิ้นอืน่)   
บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ากดั 985,241 - 

19.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                               

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                               

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
     
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4.8 4.6 14.4 11.9 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 0.1 0.2 0.4 0.5 
รวม 4.9 4.8 14.8 12.4 

20. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
พนัธบตัรรัฐบาล 14,000,000 14,056,318 14,000,000 14,093,214 
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21. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกนัภยักบั
นายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
พนัธบตัรรัฐบาล 180,000,000 189,451,533 180,000,000 188,881,726 

22. สินทรัพย์ทีม่ีข้อจ ำกดัและภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย์ท่ีมีข้อจ ากัดและภาระผูกพัน 
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน  

2558 
31 ธนัวาคม  

2557 
พนัธบตัร - ใชว้างทุเลาการบงัคบัคดีในชั้นศาล 3,800,000 5,680,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัผูข้บัข่ี - 600,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1,700,000 300,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10,000,000 10,000,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัสัญญาวา่จา้งซ่อม 500,000 500,000 
สลากออมทรัพย ์ - ใชเ้ป็นหลกัประกนัธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 2,550,000 2,000,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัผูข้บัข่ี - 200,000 
เงินฝากประจ า - ใชเ้ป็นหลกัประกนัผูข้บัข่ี 400,000 - 
 - ใชค้  ้าประกนัชั้นศาล 1,800,000 400,000 
รวม 20,750,000 19,680,000 
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23. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัฯใช้วิธีราคาตลาด (Market approach) เป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยย์กเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะ
ใชว้ิธีราคาทุน (Cost approach) หรือ วิธีรายได ้(Income approach) เป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(Observable 
inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จะวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(Unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคต
ท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หุน้ทุน 73,361,275          -          - 73,361,275 
หน่วยลงทุน            - 22,239,314          - 22,239,314 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ        347,700         -          -      347,700 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 73,708,975 22,239,314          - 95,948,289 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หุน้ทุน 22,604,403          -          - 22,604,403 
หน่วยลงทุน 54,001,258 297,696,999          - 351,698,257 
หุน้กู ้             - 41,690,588          - 41,690,588 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 76,605,661 339,387,587          - 415,993,248 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

(ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

(ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ค านวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

24. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวด ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล 
จ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ                                                     

วนัท่ี 29 เมษายน 2558 83.40 6.00 
เงินปันผลประจ าปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ                                                     

วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 90.35 6.50 
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25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินาศภยั 2 ส่วนงาน คือ การรับประกนัภยัรถและการ
รับประกนัภยัอ่ืน 

 ขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สามารถแยก
ตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัรับ 364,248,864 345,100,739 169,788,240 63,896,431 534,037,104 408,997,170 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (2,207,317) (1,829,835) (98,720,939) (34,790,892) (100,928,256) (36,620,727) 
บวก (หกั) : ส ารองเบ้ียประกนัภยั                                          
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 4,337,643 20,130,274 (36,035,200) (2,796,376) (31,697,557) 17,333,898 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 366,379,190 363,401,178 35,032,101 26,309,163 401,411,291 389,710,341 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ - - 29,340,594 11,200,308 29,340,594 11,200,308 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 366,379,190 363,401,178 64,372,695 37,509,471 430,751,885 400,910,649 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย                              
ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 188,191,194 218,260,212 14,807,109 21,366,203 202,998,303 239,626,415 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 55,498,320 55,627,275 15,810,071 9,379,329 71,308,391 65,006,604 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,620,727 11,328,058 28,627,718 2,196,882 30,248,445 13,524,940 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ จ ากดั 7,883,657 4,913,774 - - 7,883,657 4,913,774 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 71,348,896 59,416,811 149,466 (5,834,129) 71,498,362 53,582,682 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 324,542,794 349,546,130 59,394,364 27,108,285 383,937,158 376,654,415 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 41,836,396 13,855,048 4,978,331 10,401,186 46,814,727 24,256,234 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     16,010,901 23,233,481 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน     (5,269,582) 2,126,327 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม     (3,952,948) (154,665) 

รายไดอ่ื้น     3,301,146 3,127,096 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     56,904,244 52,588,473 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั     (1,340,277) (1,079,026) 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั     (1,325,279) (1,015,327) 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั     (617,053) (401,124) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้     53,621,635 50,092,996 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10,223,558) (8,647,255) 

ก ำไรส ำหรับงวด     43,398,077 41,445,741 
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ขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สามารถแยก
ตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัรับ 1,134,480,062 1,093,708,333 374,143,655 190,604,268 1,508,623,717 1,284,312,601 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (6,091,096) (5,489,505) (212,379,953) (102,886,764) (218,471,049) (108,376,269) 
บวก (หกั) : ส ารองเบ้ียประกนัภยั                           
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (39,709,489) 11,731,179 (68,903,289) (12,652,914) (108,612,778) (921,735) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 1,088,679,477 1,099,950,007 92,860,413 75,064,590 1,181,539,890 1,175,014,597 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ - - 71,907,501 32,173,923 71,907,501 32,173,923 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 1,088,679,477 1,099,950,007 164,767,914 107,238,513 1,253,447,391 1,207,188,520 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน 586,438,243 643,714,101 50,396,785 39,151,805 636,835,028 682,865,906 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 177,917,955 173,607,168 37,399,376 26,628,603 215,317,331 200,235,771 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 38,982,150 30,303,014 36,083,276 6,045,945 75,065,426 36,348,959 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 21,237,672 14,851,779 - - 21,237,672 14,851,779 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 194,888,654 204,515,471 (841,436) 2,152,484 194,047,218 206,667,955 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 1,019,464,674 1,066,991,533 123,038,001 73,978,837 1,142,502,675 1,140,970,370 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 69,214,803 32,958,474 41,729,913 33,259,676 110,944,716 66,218,150 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     52,431,475 57,431,311 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน     (2,324,043) 4,566,992 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม     (6,384,915) 8,465,066 

รายไดอ่ื้น     10,964,055 14,681,955 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     165,631,288 151,363,474 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั     (4,250,290) (3,698,985) 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั     (3,750,273) (3,198,116) 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั     (1,733,688) (1,212,390) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้     155,897,037 143,253,983 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (29,560,923) (26,174,056) 

ก ำไรส ำหรับงวด     126,336,114 117,079,927 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 

สินทรัพย ์/   
หน้ีสินท่ีปันส่วน

ไม่ได ้ งบการเงิน 

สินทรัพย์     
30 กนัยายน 2558 145,332,334 410,719,540 2,727,503,747 3,283,555,621 
31 ธนัวาคม 2557 132,402,538 255,776,309 2,593,401,722 2,981,580,569 
หนีสิ้น     
30 กนัยายน 2558 1,214,244,629 643,546,234 148,436,173 2,006,227,036 
31 ธนัวาคม 2557 1,187,426,181 409,686,163 136,217,466 1,733,329,810 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัฯมีรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับจากบริษทั
นายหน้ารายใหญ่จ านวนหน่ึงราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 630 ล้านบาท และ 664 ล้านบาท ตามล าดับ              
ซ่ึงมาจากส่วนงานประกนัภยัรถ 

26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

26.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีและบริหารอาคาร อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
จ่ายช าระ:   

ภายใน 1 ปี 22.4 16.9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.8 1.9 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

27 

 

26.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผูรั้บ
ประกนัภยั ซ่ึงผลของการพิจารณาดังกล่าวยงัไม่ส้ินสุด โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็นจ านวนประมาณ 510.7           
ลา้นบาท และ 548.3 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าสินไหมทดแทนไวแ้ลว้ใน           
งบการเงินเป็นจ านวนประมาณ 52.5 ลา้นบาท และ 54.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

27. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 


