บริ ษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงิ นระหวำ่ งกำล
30 กันยำยน 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูล ทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับงวดสำมเดือน
และเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงิ นสด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นแบบย่อของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด
(มหำชน) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว ่ำงกำลเหล่ำ นี้
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงิ นระหว ่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็ น ผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกีย่ วกับ
ข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว ่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว ่ำง
กำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ี กำรสอบถำมบุคลำกร ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงิ นและบัญชี และกำรวิเครำะห์ เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้ มี
ขอบเขตจำกัดกว ่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม ่สำมำรถได้ควำมเชื่อมัน่ ว ่ำจะพบเรื่ องทีม่ ี
นัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม ่ได้แสดงควำมเห็ นต่อข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว ่ำง
กำลทีส่ อบทำน
ข้ อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม ่พบสิ่ งทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว ่ำข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว ่ำงกำลดังกล่ำวไม ่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ
ที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงิ นระหว ่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

ข้ อมูล และเหตุการณ์ทเี่ น้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นระหว ่ำงกำลข้อที่ 2 และ 3 ในระหว ่ำงงวด บริ ษทั ฯ
ได้จดั ประเภทรำยกำรบัญชีตำมรู ปแบบงบกำรเงิ นที่ออกใหม ่ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ และส่งเสริ ม
กำรประกอบธุ รกิจประกันภัย ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป และ
บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม ่ที่ออกโดย
สภำวิชำชีพ
บัญชี ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่ำงมีเงื่ อนไขต่อกรณีน้ ี แต่อย่ำงใด

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 8 พฤศจิกำยน 2559
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559
1.

ข้ อมูล ทัว่ ไปของบริษทั ฯ
บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมลิ าเนาในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั เอ็น. เอส. อัลลายแอนซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษ ัทที่จดทะเบีย นจัดตั้งในประเทศไทยเป็ น ผูถ้ ือหุ ้ นใหญ่
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การรับประกันวินาศภัยและมี 28 สาขาย่อยในต่างจัง หวัด ที่อยูต่ ามที่ จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 767 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงิ น ระหวา่ งกาลนี้ จัดทาขึ้ น ตามมาตรฐาน การบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น
ระหวา่ งกาล โดยบริ ษ ัทฯเลื อ กน าเสนองบการเงิ น ระหว ่างกาลแบบย่อ อย่า งไรก็ตาม บริ ษ ัทฯได้แ สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่วนของเจ้า ของ
และงบกระแสเงิ นสดในรู ปแบบเชน่ เดีย วกับงบการเงิ นประจาปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงิ นที่ กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกัน ภัย (“คปภ.”) เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์
วิธี การ เงื่ อ นไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่ น งบการเงิ น และรายงานเกีย่ วกับผลการดาเนิ น งานของ
บริ ษทั ประกัน วิน าศภัย พ.ศ. 2559 ลงวัน ที่ 4 มีน าคม 2559 ซึ่ งเริ่ มมีผ ลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้น ไป โดยรู ปแบบงบการเงิ น ดังกล่าวมีการเปลี่ย นแปลงจากเดิมทาให้ ต้องมีก ารจัดประเภทรายการ
บัญชี ของงบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จและงบกระแสเงิ นสดงวดก ่อนที่ แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบใหม ่เพื่อให้ สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุบนั และได้นาเสนองบแสดง
ฐานะการเงิ น ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
งบการเงิ น ระหวา่ งกาลนี้ จัดทาขึ้น เพื่อ ให้ ขอ้ มูล เพิ่มเติ มจากงบการเงิ นประจาปี ที่น าเสนอครั้ งล่าสุ ด ดังนั้ น
งบการเงิ น ระหวา่ งกาลจึ งเน้ น การให้ข้อมูล เกีย่ วกับกิจกรรม เหตุก ารณ์ และสถานการณ์ ใหมๆ่ เพื่อ ไมใ่ ห้
ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อ นกับข้อมูลที่ไ ด้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหวา่ งกาลนี้ ควบคู ่
ไปกับงบการเงิ นประจาปี ลา่ สุ ด
งบการเงิ นระหว ่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ น งบการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว ่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิ น ระหว ่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ในระหวา่ งงวด บริ ษ ัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับปรับปรุ งและฉบับใหมร่ วมถึง แนว
ปฏิบัติทางบัญ ชีที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญ ชี ซึ่ งมีผ ลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เ ริ่ มในหรื อ หลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือ ปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่า วได้รับการปรับปรุ ง หรื อจัดให้ มี
ขึ้น เพื่ อให้ มเี นื้ อ หาเท่าเทีย มกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหวา่ งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ ง ถ้อ ยคาและคาศัพ ท์ การตี ความและการให้ แ นวปฏิ บัติทางการบัญ ชี ก บั ผู ้ใช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่าวมาถื อปฏิบัติน้ ี ไมม่ ผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่อ งบการเงิ น
ของบริ ษ ัทฯ ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ มกี ารเปลี่ย นแปลงหลักการสาคัญ ซึ่ ง เกีย่ วข้อ ง
โดยตรงกับบริ ษทั ฯมีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 4 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อก าหนดการรายงานทางการเงิ นสาหรับสั ญญา
ประกัน ภัย ที่ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึ งสั ญญาประกันภัยต่อ) และสัญ ญาประกัน ภัย ต่อ ที่ก ิจการถือ ไว้และ
เพื่ อจากัดการแก้ไ ขวิธี ก ารบัญ ชี สาหรับสั ญ ญาประกัน ภัย จนกวา่ โครงการระยะที่ ส องของมาตรฐานการ
รายงาน ทางการเงิ น เกี่ยวกับสั ญ ญาประกัน ภัย จะแล้วเสร็ จ ทั้ง นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น นี้ มี
ข้อก าหนดให้ มกี ารเปิ ดเผยข้อ มูล โดยระบุแ ละอธิ บายถึง จานวนเงิ นที่ เกีย่ วเนื่ องกับสัญ ญาประกันภัยในงบ
การเงิ น ของผู ้รับประกันภัยและไมอ่ นุ ญาตให้ มีการบัน ทึก สารองค่าสิ น ไหมทดแทนที่ ยงั มิ ได้เกิดขึ้น ณ วัน
สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน และก าหนดให้ มกี ารทดสอบความเพี ยงพอของหนี้ สิ นจากการประกันภัยที่ รับรู ้
แล้วและการทดสอบการด้อ ยค่าของสิ นทรัพ ย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และรวมถึ งกาหนดให้ผรู ้ ับประกันภัย
บัน ทึก หนี้ สิ น จากสั ญญาประกัน ภัย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ น ของกิจการจนกว ่าภาระหนี้ สิ นจากสัญ ญา
ประกัน ภัย นั้น จะหมดลง หรื อ ยกเลิก หรื อสิ้ นผลบังคับ และให้ แสดงหนี้ สิ น จากสัญ ญาประกันภัยโดยไมม่ ี
การหั กกลบกับสิ น ทรั พ ย์ จากการประกัน ภัย ต่อที่ เ กี่ยวข้อ ง ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ดัง กล่า วมีการยกเว้น เป็ นการชัว่ คราวให้ ผู ้รั บประกัน ภัย ไมต่ ้อ งปฏิ บัติ ตามข้อ ก าหนดบางประการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับอื่ น ซึ่ ง รวมถึ ง ข้อ ก าหนดที่ ใ ห้ ผรู ้ ั บประกัน ภัยพิ จารณากรอบใน
การเลือกนโยบายบัญชีสาหรับสัญ ญาประกันภัย
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิ น ฉบับนี้ นอกจากจะก าหนดวิธี ปฏิ บัติส าห รับ สั ญ ญาประกัน ภัย แล้ ว
ยัง รวมถึ ง การพิ จารณาลัก ษณะของสั ญ ญาประกัน ภัย ซึ่ ง สั ญ ญาประกัน ภัย ให้ ห มายถึ ง สั ญ ญาซึ่ ง ผู ้รั บ
ประกัน ภัย รับความเสี่ ย งด้า นการรั บประกัน ภัย ที่มีนัย สาคัญ จากคูส่ ั ญญ าอี กฝ่ ายหนึ่ ง (ผู ้เอาประกันภัย) โดย
ตกลงจะชดใช้คา่ สิ น ไหมทดแทนให้แก ผ่ เู ้ อาประกันภัยหากเหตุ การณ์ในอนาคตอัน ไม ่แน่น อนที่ ระบุไ ว้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อผู ้เอาประกัน ภัย ในการพิ จารณาวา่ มีก ารรั บความเสี่ ย งด้า นการรั บประกัน ภัย ที่ มี
นัย สาคัญ หรื อไม ่นั้ น จะพิจารณาจากจานวนผลประโยชน์ ที่จะต้อ งจ่ายกรณีที่มสี ถานการณ์ ที่รั บประกัน ภัย
เกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไมม่ สี ถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น
2

(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การน ามาตรฐานการรายง าน ทางการเงิ น ข้า งต้น มาถื อ ปฏิ บัติ เป็ นครั้ ง แรกไมม่ ี ผ ลกระทบอย่าง เป็ น
สาระสาคัญ ต่องบการเงิ น ระหว ่างกาลของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาและทบทวน
การจัดประเภทของสัญ ญาประกัน ภัย (รวมถึง สัญญาประกันภัยต่อ) และสั ญญาประกันภัย ต่อที่บริ ษทั ฯถือไว้
และสรุ ปได้วา่ สั ญ ญาทั้ง หมดเป็ นสั ญ ญาที่ เข้า เกณฑ์ คานิ ยามของสั ญ ญาประกัน ภัย ตามมาตรฐานฉบับนี้
นอกจากนี้ ส าหรับ การบัน ทึก รายการส ารองค่า สิ น ไหมทดแทน การทดสอบความเพี ยงพอของหนี้ สิ น จาก
สัญ ญาประกัน ภัย การทดสอบการด้อ ยค่า ของสิ น ทรัพย์ จากสัญ ญาประกันภัยต่อและการบัน ทึก หนี้ สิ น จาก
สัญ ญาประกัน ภัยก็ไ ม ่มีผลกระทบต่อ งบการเงิ น เนื่ อ งจากบริ ษ ัทฯได้ถือปฏิบัติอ ยูแ่ ต่เดิ มแล้ว อย่างไรก็ ตาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิ น ฉบับนี้ ได้มีก ารกาหนดให้ เ ปิ ดเผยข้อ มูล เพิ่ มเติมในส่วนของสั ญ ญา
ประกันภัยที่ เกี่ยวกับสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้แ ละค่า ใช้จา่ ยที่ รับรู ้ใ นงบการเงิ น และลัก ษณะและขอบเขต
ของความเสี่ ย งที่ เ กิดจากสั ญ ญาประกัน ภัย ในงบการเงิ น ส าห รั บปี ซึ่ งบริ ษ ัทฯจะน าเสนอเพิ่ มเติ มใน
งบการเงิ นประจาปี
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงิ นระหว ่างกาลนี้ จดั ทาขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีแ ละวิธีก ารคานวณเช น่ เดียวกับที่ใช้ในงบการเงิ น
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2558 ยกเว้นการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 4 มาถือ ปฏิบัติ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว ่างกาลข้อที่ 3

5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงิ นสด
เงิ นฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
รวมเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

30 ก ันยายน 2559
146,876
201,181,255
201,328,131

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
143,224
77,005,491
77,148,715

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงิ น ฝากออมทรั พย์และเงิ น ฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยระหว ่างร้อยละ 0.00 ถึง 4.00
ต่อปี (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 ต่อปี )
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6.

เบี้ยประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธั น วาคม 2558 ยอดคงเหลื อ ของเบี้ ย ประกัน ภัย ค้า งรั บ จากการรั บ
ประกันภัยโดยตรงโดยจาแนกอายุตามเงิ น ต้น ที่ค้างช าระนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายวา่ ด้วย
การเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เ กนิ 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกนิ กว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประก ันภัยค้างรับสุทธิ

30 ก ันยายน 2559
134,971,813
21,185,093
7,744,108
2,320,509
4,044,645
6,941,034
177,207,202
(15,386,757)
161,820,445

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
157,542,520
30,877,276
13,004,379
3,913,613
9,577,688
7,446,084
222,361,560
(19,608,122)
202,753,438

สาหรับเบี้ย ประกัน ภัยค้า งรั บจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษ ัทฯได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ การติดตามหนี้ ให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว ่าด้วยการเก็บเบี้ย ประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว ่าก าหนดรับชาระ บริ ษ ัทฯได้ดาเนิ น การ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณีไ ป
7.

สิ นทรัพย์ จำกกำรประกันภัยต่ อ
30 ก ันยายน 2559
สารองประก ันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประก ันภัยต่อ
- สารองค่าสินไหมทดแทน
- สารองเบี้ยประก ันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์จากการประก ันภัยต่อสุทธิ

140,482,659
146,599,985
(4,978,344)
282,104,300

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
127,891,529
184,122,757
(4,926,576)
307,087,710
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

ลู กหนี้จำกสั ญญำประกันภัยต่ อ
30 ก ันยายน 2559
2,929
108,627,219
108,630,148
(475,037)
108,155,111

เงิ นวางไว้จากการประก ันภัยต่อ
เงิ นค้างรับเกยี่ วก ับการประก ันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากสัญญาประก ันภัยต่อสุทธิ

9.

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
2,929
60,078,215
60,081,144
(467,252)
59,613,892

เงินลงทุนในหลั กทรัพย์

9.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
30 กันยายน 2559
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่ อขำย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หุ้นกู้
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถื อจนครบกำหนด
หลักทรั พย์รัฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหลักทรั พย์, สุทธิ

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

42,508,413
23,596,098
66,104,511
(3,118,236)
62,986,275

39,292,764
23,693,511
62,986,275
62,986,275

92,389,643
7,225,832
99,615,475
(7,893,735)
91,721,740

84,187,505
7,261,371
272,864
91,721,740
91,721,740

29,409,681
471,083,287
80,022,597
580,515,565
(175,233)
(5,580,600)
574,759,732

31,800,493
465,670,708
82,869,131
580,340,332
(5,580,600)
574,759,732

20,446,128
507,322,284
40,030,784
567,799,196
(23,696,347)
(2,280,600)
541,822,249

22,724,367
479,676,957
41,701,525
544,102,849
(2,280,600)
541,822,249

524,790,081
448,286,730

512,314,180
268,246,965

645,000,000
1,618,076,811

920,000,000
1,700,561,145

2,048,020
2,048,020
2,257,870,838

2,048,020
2,048,020
2,336,153,154
5

(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.2 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ ำของ - ผลขำดทุนทีย่ ังไม่ เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูล ค่ ำเงินลงทุนเผื่อขำย
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดเก ้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
30 ก ันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือต้นงวด
(18,957,078)
(5,634,724)
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งระหว่างงวด
19,268,929
(19,571,474)
กาไรที่รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4,252,185
2,918,532
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
23,521,114
(16,652,942)
ภาษีเ งิ นได้ที่เกยี่ วข้อง
(4,704,223)
3,330,588
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด - สุทธิ (ขาดทุน)
18,816,891
(13,322,354)
ยอดคงเหลือปลายงวด
(140,187)
(18,957,078)
9.3 เงินลงทุนทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธั น วาคม 2558 พัน ธบั ตรบางส่วนได้น าไปวางไว้ก บั นายทะเบี ย น
สานัก งานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ข้อ
22 และ 23
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 พันธบัตร สลากออมทรัพ ย์ และเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น ที่ ครบก าหนดเกิน กวา่
3 เดื อน จานวน 19.1 ล้า นบาท (31 ธั นวาคม 2558: 20.3 ล้านบาท) ได้นาไปวางค้ าประกัน ซึ่ง เกี่ยวเนื่ องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ ของบริ ษ ัทฯ
10. เงินให้ ก้ ยู ืม
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธั น วาคม 2558 ยอดคงเห ลื อ ของเงิ น ให้ ก ยู ้ ื มและดอกเบี้ ยค้า งรั บ
จาแนกอายุตามเงิ นต้นและดอกเบี้ย ที่คา้ งชาระแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ ากาหนดชาระ
มากกว่ า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ก้ยู ืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
5,843,190
9,467

30 กันยายน 2559
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
เงินต้น
1,062,591
6,905,781

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
9,467

รวม
6,915,248

5,843,190
-

9,467
-

314,526
1,377,117
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

314,526
7,220,307
(314,526)

203,847
213,314
(203,847)

518,373
7,433,621
(518,373)

5,843,190

9,467

1,062,591

-

6,905,781

9,467(1)

6,915,248

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาค้างชาระ

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

อื่น ๆ
เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ

เงินต้น

รวม

ยังไม่ ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ ากาหนดชาระ

6,300,255

1,409

375,765

-

6,676,020

1,409

6,677,429

มากกว่ า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ก้ยู ืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ

6,300,255
-

1,409
-

314,526
690,291
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

314,526
6,990,546
(314,526)

203,847
205,256
(203,847)

518,373
7,195,802
(518,373)

6,300,255

1,409

375,765

-

6,676,020

1,409(1)

6,677,429

(1)

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงิ นให้กยู ้ ืมแก ่พนักงานโดยมีบุคคลค้ าประกัน กาหนดวงเงิ นกูส้ ู งสุ ดไม ่เกิน 20 เท่าของเงิ นเดือน แต่ตอ้ งไม ่เกิน
500,000 บาท กรณีเงิ นให้กยู ้ ืมที่มอี สังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกัน วงเงิ นกูส้ ู งสุ ดไม ่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมิน อสั งหาริ มทรัพ ย์ และจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ ที่ขอกูร้ วมทั้งความสามารถในการช าระหนี้ ของ
ผูข้ อกู ้ อัตราดอกเบี้ยเงิ นให้กยู ้ ืมอาจพิจารณาเพิ่มหรื อลดจากอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูท้ วั่ ไปของธนาคารพาณิชย์ได้
11. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ สาหรับงวดเก้าเดือ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กัน ยายน 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)

ที่ดิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ 1 มกราคม 2559
107,662,866
ซือ้ เพิ่ม - ราคาทุน
16,740,000
โอนเข้า/(ออก)
จาหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสาหรั บงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
124,402,866
ณ 30 กันยายน 2559

อาคาร

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่างทา

รวม

35,217,466
9,760,000
250,630
(3,059,129)

18,705,898
4,446,651
449,031
(50,782)
(4,357,831)

3,402,559
(698,478)

316,000
2,080,220
(699,661)
-

165,304,789
33,026,871
(50,782)
(8,115,438)

42,168,967

19,192,967

2,704,081

1,696,559

190,165,440
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญ ชี โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สาหรับงวดเก้าเดือ นสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
399,535
262,300
(171,794)
490,041

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิม่ - ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 30 ก ันยายน 2559

13. ภำษีเงินได้
13.1 สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธั น วาคม 2558 ส่วนประกอบของสิ น ทรัพ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้รอการตัดบัญ ชี
เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวของภาษี ด้วยรายการดังต่อไปนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สารองเบี้ยประก ันภัย
สารองค่าสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ภาระผู กพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เ ผื่อขาย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เ พื่อค้า
รวมสินทรัพย์ภาษีเ งิ นได้รอการตัดบัญชี

30 ก ันยายน 2559
5,404,613
52,223,191
19,055,575
35,194,276
8,291,284

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
5,757,184
42,494,194
16,879,257
25,944,753
7,752,271

35,047

4,739,269

623,647
120,827,633

1,678,038
105,244,966
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.2 ภำษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลสาหรับงวด
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลั
บรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
่
ภาษีเ งินได้ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่ วย: บาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558

7,215,364

8,965,083

34,924,512

49,917,845

788,897
8,004,261

1,258,475
10,223,558

(20,286,890)
14,637,622

(20,356,922)
29,560,923

จานวนภาษีเ งิ นได้ที่เกีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ล ะส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นส าหรับงวดสามเดือ น
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับ:
ตีมูลค่าเงินลงทุน (เพิ่ม) ลดระหว่างงวด
กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขายระหว่าง
งวดทีโ่ อนไปรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ภาษีเ งินได้ทแี่ สดงในส่วนของกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่ วย: บาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558

36,385

(4,341,385)

3,853,786

(4,225,442)

36,385

(4,341,385)

850,437
4,704,223

760,870
(3,464,572)
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหวา่ งผลคูณกาไรทางบัญชี กบั ภาษีเงิ น ได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือ น
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
อัตราภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
กาไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ ายทีไ่ ม่สามารถ
นามาหักภาษีและรายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษี
ภาษีเ งินได้ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
48,040,031
53,621,635
20%

(หน่ วย: บาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
85,160,045
155,897,037
20%

20%

20%

9,608,006

10,724,327

17,032,009

31,179,408

(1,603,745)
8,004,261

(500,769)
10,223,558

(2,394,387)
14,637,622

(1,618,485)
29,560,923

14. สิ นทรัพย์ อื่น

เงิ นทดรองจ่าย
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกาหนด
ค่าสินไหมค้างรับจากคูก่ รณี
เช็คลงวันที่ลว่ งหน้า
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

30 ก ันยายน 2559
3,466,520
546,577
3,255,601
2,366,329
10,363,031
630,175
7,757,093
28,385,326

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
1,509,660
740,579
3,594,113
3,099,100
5,600,761
2,001,832
16,095,908
32,641,953
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. หนี้สินจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บาท)
30 ก ันยายน 2559
หนี้สินจาก
หนี้สินส่วนที่เ อา
สัญญาประก ันภัย ประก ันภัยต่อ
สารองค่าสินไหมทดแทน
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิ ขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประก ันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

508,597,466
120,495,926
1,141,635,199
1,770,728,591

(110,286,264)
(25,218,051)
(146,599,985)
(282,104,300)

สุทธิ
398,311,202
95,277,875
995,035,214
1,488,624,291
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2558
หนี้สินจาก
หนี้สินส่วนที่เ อา
สัญญาประก ันภัย ประก ันภัยต่อ
สารองค่าสินไหมทดแทน
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประก ันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

486,136,957
101,652,842
1,085,786,676
1,673,576,475

(105,708,399)
(17,256,554)
(184,122,757)
(307,087,710)

สุทธิ
380,428,558
84,396,288
901,663,919
1,366,488,765

15.1 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นระหว่างงวดปั จจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ
ข้อสมมติในการคานวณสารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดเก ้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 ก ันยายน 2559
587,789,799
906,232,220
(29,066,306)
(835,862,321)
629,093,392

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
589,582,528
1,022,075,952
(61,667,469)
(962,201,212)
587,789,799

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษ ัทฯมีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน ค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจานวน 0.26 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 0.04 ล้านบาท)
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15.2 สำรองเบี้ยประกันภัยทีย่ ังไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประก ันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประก ันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดเก ้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 ก ันยายน 2559
1,085,786,676
1,559,896,120
(1,504,047,597)
1,141,635,199

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
864,240,805
2,015,186,692
(1,793,640,821)
1,085,786,676

30 ก ันยายน 2559
70,097,078
81,121,730
151,218,808

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
33,666,698
88,063,176
121,729,874

30 ก ันยายน 2559
6,456,775
2,598,549
9,207,118
24,505,605
9,370,490
32,347,294
34,750,000
27,409,364
146,645,195

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
6,823,477
2,157,958
12,073,271
28,743,928
16,707,296
44,669,564
26,563,690
137,739,184

16. เจ้ ำหนี้บริษทั ประกันภัยต่ อ

เงิ นถือไว้จากการประก ันภัยต่อ
เงิ นค้างจ่ายจากการประก ันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประก ันภัยต่อ

17. หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเ งิ นได้หกั ณ ที่จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงิ นรับฝากจากตัวแทน
เงิ นปั นผลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. ข้ อมูล ทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษ ัทฯจัดโครงสร้ างองค์ กรเป็ น หน่วยธุ รกิจประกันวินาศภัย 2 ส่วนงาน คือ การรับประกัน ภัย รถและการ
รับประกันภัยอื่น
กาไรขาดทุ น ตามส่วนงานส าหรั บงวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 2558
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ประกันภัยรถ
ประกันภัยอื่น
2559
2558
2559
2558
2559
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจาก
การประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ก่ อนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย ก่ อนค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมู ลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
กำไรสำหรับงวด

รวม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

367,333,235
(2,425,137)
364,908,098

364,248,864
(2,207,317)
362,041,547

131,227,580
(46,595,220)
84,632,360

169,788,241
(98,720,940)
71,067,301

498,560,815
(49,020,357)
449,540,458

534,037,105
(100,928,257)
433,108,848

21,064,650
385,972,748
385,972,748

4,337,643
366,379,190
366,379,190

(26,872,134)
57,760,226
15,328,985
73,089,211

(36,035,200)
35,032,101
29,340,594
64,372,695

(5,807,484)
443,732,974
15,328,985
459,061,959

(31,697,557)
401,411,291
29,340,594
430,751,885

226,982,772

188,191,195

51,164,296

31,769,151

278,147,068

219,960,346

(100)
56,928,168
28,749,884

55,498,321
11,955,614

(20,249,298)
10,911,162
13,358,758

(16,962,043)
15,810,070
29,459,097

(20,249,398)
67,839,330
42,108,642

(16,962,043)
71,308,391
41,414,711

312,660,724

255,645,130

55,184,918

60,076,275

367,845,642

315,721,405

73,312,024

110,734,060

17,904,293

4,296,420

91,216,317
(75,972,655)
15,243,662
21,737,948
3,713,690
(2,034,475)
9,379,206

115,030,480
(71,498,362)
43,532,118
16,010,901
(5,269,582)
(3,952,948)
3,301,146

48,040,031
(8,004,261)
40,035,770

53,621,635
(10,223,558)
43,398,077
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ประกันภัยรถ
ประกันภัยอื่น
2559
2558
2559
2558
2559
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
1,172,544,351
หัก: เบี้ยประกันภัยจากการเอาประกันภัยต่อ
(6,399,645)
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
1,166,144,706
หัก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
(17,474,529)
รายได้เ พิ่มขึ้นจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
1,148,670,177
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
1,148,670,177
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจาก
การประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ก่ อนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย ก่ อนค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรดำเนินงำน

รวม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

1,134,480,062
(6,091,096)
1,128,388,966

387,351,769
(151,528,032)
235,823,737

374,143,655 1,559,896,120
(212,379,953) (157,927,677)
161,763,702 1,401,968,443

1,508,623,717
(218,471,049)
1,290,152,668

(39,709,489)
1,088,679,477
1,088,679,477

(75,896,765)
159,926,972
50,524,277
210,451,249

(68,903,289)
(93,371,294)
92,860,413 1,308,597,149
71,907,501
50,524,277
164,767,914 1,359,121,426

(108,612,778)
1,181,539,890
71,907,501
1,253,447,391

660,154,942

586,438,243

232,424,555

123,910,870

892,579,497

710,349,113

(100)
183,157,192
86,221,365

177,917,955
68,004,028

(110,040,864)
29,085,974
40,266,681

(73,514,085)
37,399,376
38,033,321

(110,040,964)
212,243,166
126,488,046

(73,514,085)
215,317,331
106,037,349

929,533,399

832,360,226

191,736,346

125,829,482

1,121,269,745

958,189,708

219,136,778

256,319,251

18,714,903

38,938,432

237,851,681

295,257,683

(223,663,909)
14,187,772
54,698,748
(4,279,322)
4,775,499
15,777,348

(194,047,218)
101,210,465
52,431,475
(2,324,043)
(6,384,915)
10,964,055

85,160,045
(14,637,622)
70,522,423

155,897,037
(29,560,923)
126,336,114

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ขาดทุนจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมู ลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
กำไรสำหรับงวด

สิ นทรัพย์และหนี้ สินจาแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ประกันภัยรถ
สิ นทรั พ ย์
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
หนีส้ ิ น
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558

ประกันภัยอื่น

สินทรัพย์/หนี้ สิน
ทีป่ ันส่วนไม่ได้

รวม

141,091,943
177,515,184

410,987,912
391,939,855

2,816,037,460
2,733,776,777

3,368,117,315
3,303,231,816

1,224,327,799
1,218,351,360

731,040,869
617,388,705

188,972,463
173,204,881

2,144,341,131
2,008,944,946
14

(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สาหรับงวดสามเดื อนและเก้า เดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 30 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัทฯมีรายได้เบี้ ยประกัน ภัยรั บจาก
บริ ษ ัทนายหน้ ารายใหญ่จานวนหนึ่ งราย เป็ นจานวนเงิ น ประมาณ 195.0 ล้านบาท และ 637.7 ล้านบาท
ตามล าดั บ ซึ่ งมาจากส่ วน งาน ประ กัน ภั ย รถ (2558: ประ มาณ 204.9 ล้า น บาท และ 666.4 ล้ า น บาท
ตามลาดับ)
19. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยเกยี่ วก ับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
สาหรับงวดเก ้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 ก ันยายน
วันที่ 30 ก ันยายน
2559
2558
2559
2558
27,974,477
25,328,951
80,077,103
71,888,228
17,257,091
18,043,648
49,256,606
50,385,689
172,981
246,521
1,072,608
1,029,323
(3,493,629) (3,742,203) (4,941,326) (15,754,206)
34,061,735
31,621,445
98,198,918
86,498,184
75,972,655
71,498,362 223,663,909 194,047,218

20. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้ น ขัน้ พื้ นฐานคานวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดที่ เป็ นของผู ้ถือ หุ ้น ของบริ ษทั ฯ (ไมร่ วมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ ที่อ อกอยูใ่ นระหว ่างงวด
21. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
21.1 ลั กษณะควำมสั มพันธ์
ในการพิ จารณาความสั มพัน ธ์ ร ะหวา่ งกิจการที่ เกี่ย วข้อ งกัน แต่ละรายการ บริ ษ ัทฯคานึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสั มพัน ธ์ มากกว ่ารู ปแบบทางกฎหมาย ซึ่ งลักษณะความสัมพัน ธ์ ร ะหวา่ งบริ ษ ัทฯกับกิจการที่ เกี่ยวข้อ ง
กันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกจิ การที่เกยี่ วข้องก ัน
บริ ษทั ตรงสิน จาก ัด
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จาก ัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จาก ัด
บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จาก ัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์ พอร์ ท โฮเต็ล จาก ัด
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จาก ัด

ความสัมพันธ์ก ับบริ ษทั ฯ
มีผูถ้ ือหุน้ ร่วมก ัน
มีกรรมการร่วมก ัน
มีกรรมการร่วมก ัน
มีกรรมการร่วมก ัน
มีกรรมการร่วมก ัน
มีกรรมการร่วมก ัน
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21.2 รำยกำรระหว่ ำงกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ในระหว ่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่ สาคัญ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อ งกัน รายการดัง กล่าวเป็ น ไป
ตามเงื่ อ นไขทางการค้า และตามเกณฑ์ ที่ตกลงกัน ระหวา่ งบริ ษ ัทฯและบุ คคลหรื อ กิจการที่ เ กี่ยวข้อ งกัน
เหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ อ งกัน
เบีย้ ประกันภัยรั บ(2)
บริษทั ตรงสิน จากัด(1)
บริษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จากัด
บริษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จ
บริษทั ตรงสิน จากัด
ค่ ำบริ กำรอำคำร(3)
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด
ค่ ำใช้ จ่ ำยจำกกำรให้ เช่ ำ(4)
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด

(หน่ วย: บาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558

194,996,737
1,681,844
5,073,572
1,147,299
706,420

204,923,281
3,372
224,155
8,685
15,055

637,695,196
1,825,952
5,464,597
1,242,642
764,587

666,038,469
1,726,678
5,128,873
1,106,699
686,710

33,028,717

34,875,682

108,697,069

114,790,365

2,955,723

2,955,723

8,867,169

8,867,169

2,053,977

2,088,596

6,161,931

6,869,310

เบี้ยประกันภัยรับจากนายหน้าประกันวินาศภัย
แสดงอยู่ในรายการ “เบี้ยประกันภัย รับ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3)
แสดงอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ นงาน” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(4)
แสดงเป็ นรายการหักอยู่ในรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(1)
(2)

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็ จ
ค่าบริการอาคาร
ค่าใช้จ่ายจากการให้เ ช่า

นโยบายการกาหนดราคา
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็ นอัตราทีไ่ ม่แตกต่างจากนายหน้าอื่นและไม่เ กินอัตราทีก่ าหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ ำงกัน
ยอดคงค้างระหวา่ งบริ ษทั ฯและกิจการที่เ กีย่ วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธั น วาคม 2558
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
30 ก ันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
เบี้ยประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิน จาก ัด
112,410,540
141,515,627
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิน จาก ัด
19,008,852
23,966,820
หนีส้ ิ นอื่น
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จาก ัด
1,669,900
1,669,900
21.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ใน ระหวา่ งงวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ น สิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 2558 บริ ษ ัท ฯมีคา่ ใช้จา่ ย
ผลประโยชน์ ที่ให้แก ่กรรมการและผู ้บริ หารสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
สาหรับงวดเก ้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 ก ันยายน
วันที่ 30 ก ันยายน
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
5.5
4.8
16.6
14.4
ผลประโยชน์ระยะยาว
0.4
0.1
0.8
0.4
รวม
5.9
4.9
17.4
14.8
22. หลั กทรัพย์ ประกันวำงไว้ กับนำยทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลัก ทรัพ ย์ประกัน ไว้ก บั นายทะเบี ยนตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้
(หน่วย: บาท)
30 ก ันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
14,000,000
14,831,956
14,000,000
14,432,513
พันธบัตรรัฐวิสาหกจิ
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
23. ทรัพย์ สินทีจ่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสำรองวำงไว้ กับนำยทะเบียน
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัทฯได้วางหลัก ทรัพ ย์ไ ว้เป็ นเงิ นส ารองประกันภัยกับ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ

30 ก ันยายน 2559
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
210,000,000 219,989,495

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
180,000,000 189,747,258

24. ภำระผูกพันและหนี้สินทีอ่ ำจเกิดขึ้น
24.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษ ัทฯได้เข้า ทาสั ญ ญาเช ่าดาเนิ น งานที่ เ กี่ยวข้อ งกับการเช า่ พื้ น ที่ และบริ ห ารอาคาร อายุ ของสั ญ ญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัทฯ มีจานวนเงิ น ขั้นต่ าที่ ต้อ งจ่ายในอนาคตทั้ง สิ้ น
ภายใต้สัญญาเชา่ ดาเนิ นงานที่บอกเลิกไม ่ได้ ดังนี้
30 ก ันยายน 2559
จ่ายชาระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เ กนิ 3 ปี

7.1
1.2

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
22.1
1.4

24.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯมีคดีถู กฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการเป็ นผู ้รับประกัน ภัย ซึ่ งผลของการ
พิจารณาดังกล่า วยังไมส่ ิ้ นสุ ด โดยมีทุนทรัพย์ ถูกฟ้ องเป็ นจานวนประมาณ 508.1 ล้านบาท (31 ธัน วาคม 2558:
492.1 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัทฯได้บันทึ กสารองค่าสิ นไหมทดแทนไว้แ ล้วในงบการเงิ น เป็ นจานวน
ประมาณ 50.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 52.7 ล้านบาท)
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
25. กำรวัดมูล ค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษ ัทฯมีสิ น ทรัพ ย์ ที่วดั มูล ค่า ด้วยมูล ค่ายุ ติธ รรมแยก
แสดงตามลาดับชัน้ ของมูล ค่ายุ ติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)
30 กันยายน 2559
ระดับ 1
ระดับ 2
เงินลงทุนในหลั กทรัพ ย์ เพื่อค้ ำ
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขำย
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
หุ้นกู้

39,292,764
-

23,693,511
-

รวม

ระดับ 1

39,292,764
23,693,511
-

84,187,505
272,864

31,800,493
- 31,800,493
81,676,552 378,413,556 460,090,108
- 82,869,131 82,869,131

31 ธันวาคม 2558
ระดับ 2
7,261,371
-

รวม
84,187,505
7,261,371
272,864

22,724,367
- 22,724,367
73,777,080 403,619,277 477,396,357
- 41,701,525 41,701,525

เทคนิ คการประเมินมูลค่ายุ ติธรรมและข้อ มูลที่ใช้สาหรั บการวัดมูล ค่ายุ ติธรรมระดับ 2
(ก) มูล ค่า ยุติธรรมของเงิ น ลงทุ นในตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ปร ะกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทยหรื อ ตลาดอื่น
(ข) มูล ค่า ยุติธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในหน่วยลงทุ น ที่ ไ มไ่ ด้จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์คานวณโดย
ใช้มลู ค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตอ่ หน่วยที่ประกาศโดยผูจ้ ัดการกองทุน
ในระหว ่างงวดปั จจุบนั ไม ่มีการโอนรายการระหว ่างลาดับชัน้ ของมูลค่า ยุติธ รรม
26. เงินปันผลจ่ ำย
เงิ นปั นผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในปี 2559 และ 2558 มีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
เงิ นปั นผลระหว่างกาลปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 ก ันยายน 2559
เงิ นปั นผลประจาปี 2558
ทีป่ ระชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
รวม
เงิ นปั นผลประจาปี 2557

ที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

เงิ นปั น
ผลจ่าย
(ล้านบาท)
34.75
125.10
159.85

เงิ นปั นผล
ต่อหุน้
(บาท)
2.5
9.0

83.40

6.0

19

(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
27. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
บริ ษ ัทฯน าเสนองบการเงิ น ส าหรั บงวดปั จจุบัน ตามรู ปแบบที่ ก าหนดในประกาศ คปภ. ทาให้ ต้อ งมีก าร
จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ น งวดก ่อนที่น ามาแสดงเปรี ยบเที ยบใหม ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดประเภทรายการบัญ ชี ในงวดปั จจุ บัน ซึ่ งการจัดประเภทดัง กล่า วไม ่มีผ ลกระทบต่อก าไรหรื อ ส่วนของ
เจ้าของตามที่โดยรายงานไว้ การจัดประเภทใหม ่สรุ ปได้ดงั นี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรั พ ย์ :
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัวไป
่
รวม
หนีส้ ิ น:
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
สารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ าย
สารองเบี้ยประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้ สินอื่น
รวม

31 ธันวาคม 2558
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้

(หน่ วย: บาท)
1 มกราคม 2558
ตามที่
ตาม
จัดประเภทใหม่
ยอดยกมาเดิม

202,753,438
307,087,710
59,613,892
2,336,153,154
2,905,608,194

202,783,168
366,671,872
91,721,740
541,822,249
1,700,561,145
2,048,020
2,905,608,194

147,298,372
197,079,584
43,800,891
2,163,241,010
2,551,419,857

147,471,614
240,707,233
80,578,902
328,166,988
1,752,447,100
2,048,020
2,551,419,857

1,673,576,475

-

1,453,823,333

-

38,761,353
137,739,184
1,850,077,012

587,789,799
1,085,786,676
67,505,281
108,995,256
1,850,077,012

34,330,679
92,768,588
1,580,922,600

589,582,528
864,240,805
56,320,769
70,778,498
1,580,922,600
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(ยังไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รำยได้ :
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยจ่ ายจากการเอาประกันต่อ
สารองเบี้ยประกันทีย่ งั ไม่ถือเป็ นรายได้เ พิ่มขึ้น
จากงวดก่อน
รวมเบี้ยประกันภัยทีถ่ ือเป็ นรายได้สุทธิ
ค่ ำใช้ จ่ ำย:
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าใช้จ่ ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษทั กลางคุมครองผู
้
้ประสบภัย
จากรถ จากัด
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย
รวม

(หน่ วย: บาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้

534,037,105
(100,928,257)

-

1,508,623,717
(218,471,049)

-

(31,697,557)
401,411,291

401,411,291
401,411,291

(108,612,778)
1,181,539,890

1,181,539,890
1,181,539,890

219,960,346
(16,962,043)
202,998,303
41,414,711

202,998,303
30,248,445

710,349,113
(73,514,085)
636,835,028
106,037,349

636,835,028
75,065,426

-

7,883,657

-

21,237,672

244,413,014

1,340,277
1,325,279
617,053
244,413,014

742,872,377

4,250,290
3,750,273
1,733,688
742,872,377

28. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงิ นระหว ่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
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