
 

 

 

บริษัท น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
30 กนัยำยน 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผูถื้อหุ้นของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 งบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของเจำ้ของและงบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกจิกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหลำ่น้ี           
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล สว่นขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเกีย่วกบั
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักลำ่วจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่ง
กำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกจิกำร กำรสอบทำนดงักลำ่วประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึงสว่น
ใหญเ่ป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมี
ขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้ขำ้พเจำ้ไมส่ำมำรถไดค้วำมเชื่อม ัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมี
นัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไมไ่ดแ้สดงควำมเห็นตอ่ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่ง
กำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไมพ่บส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เชื่อวำ่ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักลำ่วไมไ่ดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั
ท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้   
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตตำมท่ีกลำ่วไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ท่ี 2 และ 3 ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ
ไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีออกใหมท่ี่ก  ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก  ำกบั     และสง่เสริม
กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั ลงวนัท่ี 4 มนีำคม 2559 ซ่ึงมผีลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป และ
บริษทัฯไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหมท่ี่ออกโดย                       สภำวชิำชีพ
บญัชี ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มไิดใ้ห้ขอ้สรุปอยำ่งมเีง่ือนไขตอ่กรณีน้ีแตอ่ยำ่งใด 

 
 
 
 
นงลกัษณ์  พ ุม่น้อย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกำยน 2559 
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บริษทั น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมภีูมลิ าเนาในประเทศไทย 
โดยมบีริษทั เ อ็น. เอส. อลัลายแอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ ่
ธุรกจิหลกัของบริษทัฯ คือ การรับประกนัวนิาศภยัและม ี28 สาขายอ่ยในตา่งจงัหวดั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ ท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเ งิน
ระหวา่งกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจา้ของ               
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชน่เดียวกบังบการเงินประจ าปีและเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก  าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก  ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภ ัย (“คปภ.”) เ ร่ือง หลักเกณฑ์ 
วธีิการ เ ง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและย่ืนงบการเ งินและรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัประกนัวนิาศภ ัย พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มนีาคม 2559 ซ่ึงเร่ิมมผีลบังคับใช ้ตั้งแตว่นั ท่ี 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป โดยรูปแบบงบการเ งินดังกลา่วมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท าให้ต้องมกีารจัดประเภทรายการ
บญัชีของงบแสดงฐานะการเงิน  งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดงวดกอ่นท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบใหม ่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั และได้น าเสนองบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เพื่อเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มลูเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังลา่สุด ดังนั้ น   
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม ่ๆ  เพื่อไมใ่ห้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช ้งบการเงินควรใช ้งบการเ งินระหวา่งกาลน้ีควบคู ่
ไปกบังบการเงินประจ าปีลา่สุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบับภาษาไทยน้ี 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบับใหมร่วมถึงแนว
ปฏิบัติทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมผีลบังคับใช ้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลัง
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มเีน้ือหาเทา่เ ทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผู ้ใช ้มาตรฐาน  การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบัติน้ี ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงิน
ของบริษัทฯ ทั้งน้ี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมกีารเปล่ียนแปลงหลักการส าคญั ซ่ึง เกีย่วข้อง
โดยตรงกบับริษทัฯมีดงัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำประกันภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 มวีตัถุประสงค์เพื่อก  าหนดการรายงานทางการเ งินส าหรับสัญญา
ประกนัภยัท่ีออกโดยกจิการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภ ัยตอ่) และสัญญาประกนัภยัตอ่ท่ีกิจการถือไวแ้ละ
เพื่อจ ากดัการแกไ้ขวธีิการบัญชีส าหรับสัญญาประกนัภ ัยจนกวา่โครงการระยะท่ีสองของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกบัสัญญาประกนัภ ัยจะแล้วเสร็จ ทั้ง น้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี มี
ขอ้ก  าหนดให้มกีารเปิดเผยขอ้มลูโดยระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินท่ีเกีย่วเน่ืองกบัสัญญาประกนัภ ัยในงบ
การเงินของผู้รับประกนัภ ัยและไมอ่นุญาตให้มีการบนัทึกส ารองคา่สินไหมทดแทนท่ียงัมิได้เกิดข้ึน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน และก  าหนดให้มกีารทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินจากการประกนัภ ัยท่ีรับรู้
แลว้และการทดสอบการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์จากสัญญาประกนัภ ัยตอ่ และรวมถึงก  าหนดให้ผูรั้บประกนัภ ัย
บนัทึกหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐานะการเ งินของกิจการจนกวา่ภาระหน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยันั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือส้ินผลบังคับ และให้แสดงหน้ีสินจากสัญญาประกนัภ ัยโดยไมม่ี
การหักกลบกบัสินทรัพย์จากการประกนัภ ัยตอ่ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งน้ี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดงักลา่วมีการยกเวน้ เ ป็นการช ั่วคราวให้ผู ้รับประกนัภ ัยไมต่้องปฏิบัติตามข้อก  าหนดบางประการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้ก  าหนดท่ีให้ผูรั้บประกนัภ ัยพิจารณากรอบใน               
การเลือกนโยบายบญัชีส าหรับสัญญาประกนัภยั  

 มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับน้ี นอกจากจะก  าหนดวธีิปฏิบัติส าห รับสัญญาประก ันภ ัยแล้ว              
ยงัรวมถึงการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกนั ภ ัย ซ่ึงสัญญาประกนัภ ัยให้หมายถึงสัญญาซ่ึงผู้รับ
ประกนัภยัรับความเ ส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนัยส าคัญจากคูสั่ญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผู ้เอาประกนัภ ัย) โดย
ตกลงจะชดใช ้คา่สินไหมทดแทนให้แกผู่เ้อาประกนัภ ัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไมแ่นน่อนท่ีระบุไวเ้กิด
ผลกระทบในทางลบตอ่ผู้เอาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเ ส่ียงดา้นการรับประกนัภ ัยท่ีมี
นัยส าคญัหรือไมน่ั้ นจะพิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจา่ยกรณีท่ีมสีถานการณ์ท่ีรับประกนัภ ัย
เกดิข้ึนกบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจา่ยตามสัญญาหากไมม่สีถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน  
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 การน ามาตรฐานการรายง านทางการเงิน ข้างต้น มาถือปฏิบัติ เป็นคร้ัง แรกไมม่ีผลกระทบอย ่าง เป็น
สาระส าคญัตอ่งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้พิจารณาและทบทวน
การจดัประเภทของสัญญาประกนัภยั (รวมถึงสัญญาประกนัภ ัยตอ่) และสัญญาประกนัภยัตอ่ท่ีบริษทัฯถือไว ้
และสรุปได้วา่สัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาท่ีเข้าเกณฑ์ค านิยามของสัญญาประกนัภ ัยตามมาตรฐานฉบับน้ี 
นอกจากน้ี ส าหรับการบันทึกรายการส ารองคา่สินไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินจาก
สัญญาประกนัภยั การทดสอบการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์จากสัญญาประกนัภ ัยตอ่และการบนัทึกหน้ีสินจาก
สัญญาประกนัภ ัยกไ็มม่ีผลกระทบตอ่งบการเงิน เ น่ืองจากบริษัทฯได้ถือปฏิบัติอยูแ่ตเ่ดิมแลว้ อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้มีการก  าหนดให้เ ปิดเผยข้อมูลเพิ่มเ ติมในส่วนของสัญญา
ประกนัภ ัยท่ีเกี่ยวกบัสินทรัพย์ หน้ีสิน รายไดแ้ละคา่ใช ้จา่ยท่ีรับรู้ในงบการเงิน และลกัษณะและขอบเขต
ของความเ ส่ียงท่ีเกิดจากสัญญาประกนั ภ ัยในงบการเงินส าห รับปี ซ่ึ งบริษัทฯจะน าเสนอเพิ่มเติมใน                   
งบการเงินประจ าปี 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช ้นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเชน่เดียวกบัท่ีใช ้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 มาถือปฏิบัติ
ตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ท่ี 3 

5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินสด  146,876 143,224 
เงินฝากธนาคารประเภทไมก่  าหนดระยะเวลาจา่ยคืน 201,181,255 77,005,491 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 201,328,131 77,148,715 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามอีตัราดอกเ บ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 
ตอ่ปี (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 ตอ่ปี) 
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6. เบ้ียประกันภัยค้ำงรับ 

 ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน  2559 และ 31 ธันวาคม 2558  ยอดคงเหลือของเ บ้ียประกนัภ ัยค้างรับจากการรับ
ประกนัภ ัยโดยตรงโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้ ท่ีค้างช  าระนับตั้งแตว่นัครบก  าหนดช  าระตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ยงัไมถ่ึงก  าหนดรับช าระ 134,971,813 157,542,520 
คา้งรับไมเ่กนิ 30 วนั 21,185,093 30,877,276 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 7,744,108 13,004,379 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 2,320,509 3,913,613 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 4,044,645 9,577,688 
คา้งรับเกนิกวา่ 1 ปี 6,941,034 7,446,084 
รวม 177,207,202 222,361,560 
หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,386,757)  (19,608,122) 

เบี้ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 161,820,445 202,753,438 

ส าหรับเ บ้ียประกนัภ ัยค้างรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษัทฯไดก้  าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการเกบ็เบ้ียประกนัภ ัย โดยหน้ีท่ีเกินกวา่ก  าหนดรับช  าระ บริษัทฯได้ด าเ นินการ
ตามขอ้ก  าหนดของกฎหมายกบัตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป 

7. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

(หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ส ารองประกนัภยัสว่นที่เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัตอ่    

- ส ารองคา่สินไหมทดแทน 140,482,659 127,891,529 
- ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไมถ่ือเป็นรายได ้ 146,599,985 184,122,757 

หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,978,344) (4,926,576) 

สินทรัพย์จากการประกนัภยัตอ่สุทธิ 282,104,300 307,087,710 
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8. ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ 
(หนว่ย: บาท) 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัตอ่ 2,929 2,929 
เงินคา้งรับเก ีย่วกบัการประกนัภยัตอ่ 108,627,219 60,078,215 
รวม 108,630,148 60,081,144 
หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (475,037) (467,252) 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัตอ่สุทธิ 108,155,111 59,613,892 

9. เงินลงทนุในหลักทรัพย์ 

9.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทนุ 
  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจ  าหน่าย มูลคา่ยุติธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจ  าหน่าย มูลคา่ยุติธรรม 
เงินลงทุนเพื่อค้ำ     
ตราสารทุน 42,508,413 39,292,764 92,389,643 84,187,505 

หน่วยลงทุน 23,596,098 23,693,511 7,225,832 7,261,371 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - - 272,864 
รวม 66,104,511 62,986,275 99,615,475 91,721,740 
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง (3,118,236) - (7,893,735) - 

รวมเงนิลงทุนเพื่อคา้ 62,986,275 62,986,275 91,721,740 91,721,740 
เงินลงทุนเผื่อขำย      

ตราสารทุน 29,409,681 31,800,493 20,446,128 22,724,367 
หน่วยลงทุน 471,083,287 465,670,708 507,322,284 479,676,957 
หุ้นก ู ้ 80,022,597 82,869,131 40,030,784 41,701,525 
รวม 580,515,565 580,340,332 567,799,196 544,102,849 
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง (175,233) - (23,696,347) - 
หัก: คา่เผื่อการด้อยคา่ (5,580,600) (5,580,600) (2,280,600) (2,280,600) 

รวมเงนิลงทุนเผื่อขาย 574,759,732 574,759,732 541,822,249 541,822,249 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 524,790,081  512,314,180  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 448,286,730  268,246,965  
เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบก  าหนด              

เกนิกว่า 3 เดือน 645,000,000  920,000,000  
รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก  าหนด 1,618,076,811  1,700,561,145  
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,048,020  2,048,020  
รวมเงนิลงทุนทั่วไป 2,048,020  2,048,020  

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์, สุทธิ 2,257,870,838  2,336,153,154  
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9.2 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ - ผลขำดทนุทีย่ังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทนุเผื่อขำย  
(หนว่ย: บาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                  

30 กนัยายน 2559 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 

ยอดคงเหลือตน้งวด (18,957,078) (5,634,724) 
เปลี่ยนแปลงระหวา่งงวด   
ก  าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงระหวา่งงวด 19,268,929 (19,571,474) 
ก  าไรที่รับรู้ในสว่นของก  าไรหรือขาดทุน 4,252,185 2,918,532 
ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  23,521,114 (16,652,942) 
ภาษีเงินไดท้ี่เก ีย่วขอ้ง (4,704,223) 3,330,588 
ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิ (ขาดทุน) 18,816,891 (13,322,354) 

ยอดคงเหลือปลายงวด (140,187) (18,957,078) 

9.3 เงินลงทนุทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2559 และ 31 ธันวาคม 2558  พันธบัตรบางส่วนได้น าไปวางไวก้บันายทะเบียน
ส านักงานคณะกรรมการก  ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุข้อ 
22 และ 23  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 พ ันธบัตร สลากออมทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบก  าหนดเกนิกวา่           
3 เดือน จ านวน 19.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 20.3 ล้านบาท) ได้น าไปวางค ้ าประกนัซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบั
ภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

10. เงินให้กู้ยืม 

 ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน  2559 และ 31 ธันวาคม 2558  ยอดคงเห ลือของเ งินให้ กูยื้มและดอกเบ้ียค้างรับ           
จ าแนกอายุตามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งช  าระแสดงได้ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 30 กันยายน 2559 

 ทรัพย์สินจ  านองเป็นประกัน อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช  าระ เงนิตน้ 
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย       
คา้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ รวม 

ยังไม่ถึงก าหนดช  าระ 5,843,190 9,467 1,062,591 - 6,905,781 9,467 6,915,248 
เกินกว่าก าหนดช  าระ 
มากกว่า 12 เดือน - - 314,526 203,847 314,526 203,847 518,373 

รวม 5,843,190 9,467 1,377,117 203,847 7,220,307 213,314 7,433,621 
หัก: ค่าเผ ือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (314,526) (203,847) (314,526) (203,847) (518,373) 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบ้ีย        
คา้งรับ - สุทธิ 5,843,190 9,467 1,062,591 - 6,905,781 9,467(1) 6,915,248 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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 (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2558 

 ทรัพย์สินจ  านองเป็นประกัน อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช  าระ เงนิตน้ 
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คา้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ รวม 

ยังไม่ถึงก าหนดช  าระ 6,300,255 1,409 375,765 - 6,676,020 1,409 6,677,429 
เกินกว่าก าหนดช  าระ        

   มากกว่า 12 เดือน - - 314,526 203,847 314,526 203,847 518,373 
รวม 6,300,255 1,409 690,291 203,847 6,990,546 205,256 7,195,802 

หัก: ค่าเผ ือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - -  (314,526)  (203,847)  (314,526)  (203,847)  (518,373) 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบ้ีย 
 คา้งรับ - สุทธิ 6,300,255 1,409 375,765 - 6,676,020 1,409(1) 6,677,429 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 เงินให้กูยื้มแกพ่นักงานโดยมบุีคคลค ้าประกนั ก  าหนดวงเงินกูสู้งสุดไมเ่กนิ 20 เทา่ของเงินเดือน แตต่อ้งไมเ่กนิ 
500,000 บาท กรณีเงินให้กูยื้มท่ีมอีสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไมเ่กนิร้อยละ 90 ของราคา
ประเมนิอสังหาริมทรัพย์ และจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์ท่ีขอกูร้วมทั้งความสามารถในการช  าระหน้ีของ          
ผูข้อกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูท้ัว่ไปของธนาคารพาณิชย์ได ้

11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย:บาท) 
 

ที่ดิน อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างท  า รวม 

มูลคา่สุทธิตามบัญช ี       
 ณ 1 มกราคม 2559 107,662,866  35,217,466  18,705,898  3,402,559  316,000  165,304,789  
ซือ้เพิ่ม - ราคาทุน 16,740,000 9,760,000 4,446,651 - 2,080,220 33,026,871 
โอนเข้า/(ออก) - 250,630 449,031 - (699,661) - 
จ  าหน่าย - มูลคา่สุทธิตามบัญช ี - - (50,782) - - (50,782) 

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด - (3,059,129) (4,357,831) (698,478) - (8,115,438) 

มูลคา่สุทธิตามบัญช ี        
 ณ 30 กนัยายน 2559 124,402,866 42,168,967 19,192,967 2,704,081 1,696,559 190,165,440 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงวดเกา้เ ดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หนว่ย: บาท) 
  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2559  399,535 
ซื้อเพ่ิม - ราคาทุน  262,300 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับงวด  (171,794) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ 30 กนัยายน 2559  490,041 

13. ภำษเีงินได้ 

13.1 สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบญัชี             
เกดิจากผลแตกตา่งช ัว่คราวของภาษีด้วยรายการดงัตอ่ไปน้ี 

  (หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,404,613 5,757,184  
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 52,223,191 42,494,194  
ส ารองคา่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นแตย่งัไมไ่ดร้ับรายงาน  19,055,575 16,879,257  
ส ารองคา่สินไหมทดแทนที่ไดร้ับรายงานแลว้ 35,194,276 25,944,753  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,291,284 7,752,271  
ขาดทุนท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่                                               
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 35,047 4,739,269  

ขาดทุนท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่                                          
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือคา้ 623,647 1,678,038  

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 120,827,633 105,244,966  
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13.2 ภำษเีงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด                   

วนัที ่30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเกา้เดือนส้ินสุด                   

วนัที ่30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 
ภำษเีงินได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบังวด 7,215,364 8,965,083 34,924,512 49,917,845 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกตา่ง

ช ัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งช ัว่คราว 788,897 1,258,475 (20,286,890) (20,356,922) 

ภาษีเงินไดท้ีแ่สดงอยู่ในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 8,004,261 10,223,558 14,637,622 29,560,923 

 จ านวนภาษีเ งินไดท่ี้เกีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด                   

วนัที ่30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเกา้เดือนส้ินสุด                   

วนัที ่30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:     
ตมีูลคา่เงินลงทนุ (เพิ่ม) ลดระหวา่งงวด 36,385 (4,341,385) 3,853,786 (4,225,442) 
ก  าไร (ขาดทนุ) จากการขายเงินลงทนุเผือ่ขายระหวา่ง

งวดทีโ่อนไปรบัรูใ้นส่วนของก  าไรหรือขาดทนุ - - 850,437 760,870 

ภาษีเงินไดท้ีแ่สดงในส่วนของก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 36,385 (4,341,385) 4,704,223 (3,464,572) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งผลคณูก  าไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด                    
วนัที ่30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเกา้เดือนส้ินสุด                    
วนัที ่30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 

ก  าไรทางบญัชกีอ่นภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 48,040,031 53,621,635 85,160,045 155,897,037 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก  าไรทางบญัชกีอ่นภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล                     

คณูอตัราภาษี 9,608,006 10,724,327 17,032,009 31,179,408 
ผลกระทบทางภาษีของคา่ใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถ

น ามาหักภาษีและรายไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษี (1,603,745) (500,769) (2,394,387) (1,618,485) 

ภาษีเงินไดท้ีแ่สดงอยู่ในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 8,004,261 10,223,558 14,637,622 29,560,923 

14. สินทรัพย์อื่น 

 (หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินทดรองจา่ย 3,466,520 1,509,660 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ 546,577 740,579 
ภาษีซื้อยงัไมถ่ึงก  าหนด 3,255,601 3,594,113 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี 2,366,329 3,099,100 
เช็คลงวนัที่ลว่งหนา้ 10,363,031 5,600,761  
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 630,175 2,001,832 
อื่น ๆ 7,757,093 16,095,908 
รวมสินทรัพย์อื่น 28,385,326 32,641,953 

 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)  

11 

 

15. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

(หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 

 
หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินสว่นที่เอา
ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

ส ารองคา่สินไหมทดแทน    
- คา่สินไหมทดแทนที่ไดร้ับรายงานแลว้ 508,597,466 (110,286,264) 398,311,202 
- คา่สินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นแตย่งัไมไ่ดร้ับรายงาน 120,495,926 (25,218,051) 95,277,875 

ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไมถ่ือเป็นรายได  ้ 1,141,635,199 (146,599,985) 995,035,214 

รวม 1,770,728,591 (282,104,300) 1,488,624,291 
 

(หนว่ย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 

 
หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินสว่นที่เอา
ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

ส ารองคา่สินไหมทดแทน    
- คา่สินไหมทดแทนที่ไดร้ับรายงานแลว้ 486,136,957 (105,708,399) 380,428,558 
- คา่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นแตย่งัไมไ่ดร้ับรายงาน 101,652,842 (17,256,554) 84,396,288 

ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไมถ่ือเป็นรายได  ้ 1,085,786,676 (184,122,757) 901,663,919 

รวม 1,673,576,475 (307,087,710) 1,366,488,765 

15.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
(หนว่ย: บาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ยอดคงเหลือตน้งวด 587,789,799 589,582,528 
คา่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นระหวา่งงวดปัจจุบนั 906,232,220 1,022,075,952 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการคา่สินไหมทดแทนและ                         

ขอ้สมมติในการค านวณส ารองคา่สินไหมทดแทน (29,066,306) (61,667,469) 
คา่สินไหมทดแทนจา่ยระหวา่งงวด (835,862,321) (962,201,212) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 629,093,392 587,789,799 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมสี ารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจา่ยท่ีเกดิจากสัญญา
รับประกนัภยัตอ่จ านวน 0.26 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 0.04 ลา้นบาท)  
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15.2 ส ำรองเบ้ียประกันภัยทีย่ังไม่ถือเป็นรำยได้ 
(หนว่ย: บาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,085,786,676 864,240,805 
เบี้ยประกนัภยัรับส าหรับงวด 1,559,896,120 2,015,186,692 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดใ้นงวดน้ี (1,504,047,597) (1,793,640,821) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,141,635,199 1,085,786,676 

16. เจ้ำหนี้บริษทัประกันภัยต่อ 

 (หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัตอ่ 70,097,078 33,666,698 
เงินคา้งจา่ยจากการประกนัภยัตอ่ 81,121,730 88,063,176 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ 151,218,808 121,729,874 

17. หนี้สินอื่น 

(หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 6,456,775 6,823,477 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จา่ยคา้งจา่ย 2,598,549 2,157,958 
ภาษีขายยงัไมถ่ึงก  าหนด 9,207,118 12,073,271 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจา่ย 24,505,605 28,743,928 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 9,370,490 16,707,296 
เงินรับฝากจากตวัแทน 32,347,294 44,669,564 
เงินปันผลคา้งจา่ย 34,750,000 - 
อื่น ๆ 27,409,364 26,563,690 
รวมหน้ีสินอื่น 146,645,195 137,739,184 
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18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินาศภยั 2 ส่วนงาน คือ การรับประกนัภยัรถและการ
รับประกนัภยัอ่ืน 

 ก  าไรขาดทุนตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  และ 2558 
แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 

 ประกันภัยรถ ประกันภัยอื่น รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       
เบี้ ยประกันภัยรับ 367,333,235 364,248,864 131,227,580 169,788,241 498,560,815 534,037,105 
หัก: เบี้ ยประกันภัยจากการเอาประกันภัยต่อ (2,425,137) (2,207,317) (46,595,220) (98,720,940) (49,020,357) (100,928,257) 

เบี้ ยประกันภัยรับสุทธิ 364,908,098 362,041,547 84,632,360 71,067,301 449,540,458 433,108,848 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ ยประกันภัยที่ยงัไม่ถือ
เป็นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน 21,064,650 4,337,643 (26,872,134) (36,035,200) (5,807,484) (31,697,557) 

เบี้ ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธ ิ 385,972,748 366,379,190 57,760,226 35,032,101 443,732,974 401,411,291 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ - - 15,328,985 29,340,594 15,328,985 29,340,594 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย  385,972,748 366,379,190 73,089,211 64,372,695 459,061,959 430,751,885 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ค่าสินไหมทดแทน 226,982,772 188,191,195 51,164,296 31,769,151 278,147,068 219,960,346 
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 
 การประกันภัยต่อ (100) - (20,249,298) (16,962,043) (20,249,398) (16,962,043) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 56,928,168 55,498,321 10,911,162 15,810,070 67,839,330 71,308,391 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 28,749,884 11,955,614 13,358,758 29,459,097 42,108,642 41,414,711 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย           
ก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 312,660,724 255,645,130 55,184,918 60,076,275 367,845,642 315,721,405 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำย   
ในกำรด ำเนินงำน 73,312,024 110,734,060 17,904,293 4,296,420 91,216,317 115,030,480 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     (75,972,655) (71,498,362) 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย     15,243,662 43,532,118 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ     21,737,948 16,010,901 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน     3,713,690 (5,269,582) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม     (2,034,475) (3,952,948) 
รายได้อื่น     9,379,206 3,301,146 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     48,040,031 53,621,635 
ภาษีเงินได้     (8,004,261) (10,223,558) 

ก ำไรส ำหรับงวด     40,035,770 43,398,077 
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(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 

 ประกันภัยรถ ประกันภัยอื่น รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       
เบี้ ยประกันภัยรับ 1,172,544,351 1,134,480,062 387,351,769 374,143,655 1,559,896,120 1,508,623,717 

หัก: เบี้ ยประกันภัยจากการเอาประกันภัยต่อ (6,399,645) (6,091,096) (151,528,032) (212,379,953) (157,927,677) (218,471,049) 

เบี้ ยประกันภัยรับสุทธิ 1,166,144,706 1,128,388,966 235,823,737 161,763,702 1,401,968,443 1,290,152,668 

หัก: ส ารองเบี้ ยประกันภัยที่ยงัไม่ถือเป็น
รายได้เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน (17,474,529) (39,709,489) (75,896,765) (68,903,289) (93,371,294) (108,612,778) 

เบี้ ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธ ิ 1,148,670,177 1,088,679,477 159,926,972 92,860,413 1,308,597,149 1,181,539,890 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ - - 50,524,277 71,907,501 50,524,277 71,907,501 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย  1,148,670,177 1,088,679,477 210,451,249 164,767,914 1,359,121,426 1,253,447,391 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ค่าสินไหมทดแทน 660,154,942 586,438,243 232,424,555 123,910,870 892,579,497 710,349,113 
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 
 การประกันภัยต่อ (100) - (110,040,864) (73,514,085) (110,040,964) (73,514,085) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 183,157,192 177,917,955 29,085,974 37,399,376 212,243,166 215,317,331 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 86,221,365 68,004,028 40,266,681 38,033,321 126,488,046 106,037,349 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย           
ก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 929,533,399 832,360,226 191,736,346 125,829,482 1,121,269,745 958,189,708 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำย   
ในกำรด ำเนินงำน 219,136,778 256,319,251 18,714,903 38,938,432 237,851,681 295,257,683 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     (223,663,909) (194,047,218) 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย     14,187,772 101,210,465 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ     54,698,748 52,431,475 
ขาดทุนจากเงินลงทุน     (4,279,322) (2,324,043) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายตุิธรรม     4,775,499 (6,384,915) 
รายได้อื่น     15,777,348 10,964,055 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     85,160,045 155,897,037 
ภาษีเงินได้     (14,637,622) (29,560,923) 

ก ำไรส ำหรับงวด     70,522,423 126,336,114 

 สินทรัพย์และหน้ีสินจ าแนกตามสว่นงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 
ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 

สินทรพัย์/หน้ีสิน                      
ทีปั่นส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     
30 กนัยายน 2559 141,091,943 410,987,912 2,816,037,460 3,368,117,315 
31 ธนัวาคม 2558  177,515,184 391,939,855 2,733,776,777 3,303,231,816 
หนีส้ิน     
30 กนัยายน 2559 1,224,327,799 731,040,869 188,972,463 2,144,341,131 
31 ธนัวาคม 2558  1,218,351,360 617,388,705 173,204,881 2,008,944,946 
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 ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมีรายได้เบ้ียประกนัภ ัยรับจาก
บริษัทนายหน้ารายใหญจ่ านวนหน่ึงราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 195.0 ล้านบาท และ  637.7 ล้านบาท 
ตามล าดับ  ซ่ึ งมาจากส่วน งานประ กนั ภ ัยรถ (2558: ประ มาณ  204.9 ล้านบาท และ  666.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 

19. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

 (หนว่ย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                 

วนัที่ 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                                 

วนัที่ 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 27,974,477 25,328,951 80,077,103 71,888,228 
คา่ใชจ้า่ยเก ีย่วกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์  17,257,091 18,043,648 49,256,606 50,385,689 
คา่ภาษีอากร 172,981 246,521 1,072,608 1,029,323 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (3,493,629) (3,742,203) (4,941,326) (15,754,206) 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานอื่น 34,061,735 31,621,445 98,198,918 86,498,184 
รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 75,972,655 71,498,362 223,663,909 194,047,218 

20. ก ำไรต่อหุ้น  

ก  าไรตอ่หุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก  าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (ไมร่วมก  าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถว่งน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

21. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

21.1 ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหวา่งกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนัแตล่ะรายการ บริษัทฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพันธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย ซ่ึงลักษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯกบักิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ตรงสิน จ ากดั มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยา โฮเต็ล จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้  จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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21.2 รำยกำรระหว่ำงกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั รายการดงักลา่วเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯและบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั
เหลา่นั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด                            

วนัที ่30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเกา้เดือนส้ินสุด                            

วนัที ่30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
เบีย้ประกนัภยัรับ(2)     
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั(1) 194,996,737 204,923,281 637,695,196 666,038,469 
   บริษทั เอเชยีโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 1,681,844 3,372 1,825,952 1,726,678 
   บริษทั เซยีร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) 5,073,572 224,155 5,464,597 5,128,873 
   บริษทั เอเชยี แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ ากดั 1,147,299 8,685 1,242,642 1,106,699 
   บริษทั เอเชยีพทัยา โฮเตล็ จ ากดั 706,420 15,055 764,587 686,710 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหนจ็     
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั 33,028,717 34,875,682 108,697,069 114,790,365 
ค่ำบริกำรอำคำร(3)     
   บริษทั เอ็น.เอส.บ.ี จ ากดั 2,955,723 2,955,723 8,867,169 8,867,169 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้เช่ำ(4)     
   บริษทั เอ็น.เอส.บ.ี จ ากดั 2,053,977 2,088,596 6,161,931 6,869,310 
(1) เบี้ยประกนัภยัรบัจากนายหน้าประกนัวนิาศภยั  
(2) แสดงอยู่ในรายการ “เบี้ยประกนัภยัรบั” ในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
(3) แสดงอยู่ในรายการ “คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน” ในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
(4) แสดงเป็นรายการหักอยู่ในรายไดอ่ื้นในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั นโยบายการก  าหนดราคา 
เบี้ยประกนัภยัรบั เป็นปกตทิางการคา้ของการรบัประกนัภยั  
คา่จ้างและคา่บ  าเหน็จ เป็นอตัราทีไ่ม่แตกตา่งจากนายหน้าอ่ืนและไม่เกนิอตัราทีก่  าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการก  ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั  
คา่บริการอาคาร ราคาตามสญัญา 
คา่ใชจ่้ายจากการให้เชา่ ราคาตามสญัญา 
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21.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

 ยอดคงค้างระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558             
มรีายละเอียดดงัน้ี 

(หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 112,410,540 141,515,627 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหนจ็ค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 19,008,852 23,966,820 
หนีสิ้นอื่น   
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 1,669,900 1,669,900 

21.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ใน ระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษัทฯมีคา่ใช ้จา่ย
ผลประโยชน์ท่ีให้แกก่รรมการและผู้บริหารส าคญั สรุปไดด้งัตอ่ไปน้ี  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                               

วนัที่ 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                               

วนัที่ 30 กนัยายน 
 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. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กับนำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพย์ประกนัไวก้บันายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงัน้ี 

(หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
 ราคาทุน มูลคา่ยุติธรรม ราคาทุน มูลคา่ยุติธรรม 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกจิ 14,000,000 14,831,956 14,000,000 14,432,513 
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23. ทรัพย์สินทีจ่ัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไดว้างหลกัทรัพย์ไวเ้ป็นเงินส ารองประกนัภ ัยกบั
นายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงัตอ่ไปน้ี  

 (หนว่ย: บาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
 ราคาทุน มูลคา่ยุติธรรม ราคาทุน มูลคา่ยุติธรรม 
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 210,000,000 219,989,495 180,000,000  189,747,258  

24. ภำระผูกพนัและหนี้สินทีอ่ำจเกิดขึ้น 

24.1 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช ่าด าเนิน งานท่ีเกี่ยวข้องกบัการเชา่พื้น ท่ี และบริหารอาคาร อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจา่ยในอนาคตทั้ง ส้ิน
ภายใตสั้ญญาเชา่ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไมไ่ด ้ ดงัน้ี  

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

จา่ยช าระ:   
ภายใน 1 ปี 7.1 22.1 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.2 1.4 

24.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯมคีดีถูกฟ้องร้องเ รียกคา่เสียหายจากการเป็นผู้รับประกนัภยั ซ่ึงผลของการ
พิจารณาดงักลา่วยงัไมส้ิ่นสุด โดยมทุีนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจ านวนประมาณ 508.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 
492.1 ล้านบาท) อยา่งไรกต็าม บริษัทฯไดบ้ันทึกส ารองคา่สินไหมทดแทนไวแ้ลว้ในงบการเงินเป็นจ านวน
ประมาณ 50.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 52.7 ลา้นบาท) 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมูลคา่ยุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัช ั้นของมลูคา่ยุติธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ       
หุ้นทุน 39,292,764 - 39,292,764 84,187,505  - 84,187,505  
หน่วยลงทุน - 23,693,511 23,693,511 - 7,261,371 7,261,371  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - - 272,864  - 272,864  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย       
หุ้นทุน 31,800,493 - 31,800,493 22,724,367  - 22,724,367  
หน่วยลงทุน 81,676,552 378,413,556 460,090,108 73,777,080 403,619,277 477,396,357  
หุ้นก ู ้ - 82,869,131 82,869,131 - 41,701,525 41,701,525  

เทคนิคการประเมนิมลูคา่ยุติธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมลูคา่ยุติธรรมระดบั 2  

(ก) มลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช ้อตัราผลตอบแทนท่ีปร ะกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

(ข) มลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค านวณโดย          
ใชม้ลูคา่สินทรัพย์สุทธิตอ่หนว่ยท่ีประกาศโดยผูจ้ัดการกองทุน  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งล าดบัช ั้นของมูลคา่ ยุติธรรม  

26. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจา่ยท่ีประกาศจา่ยในปี 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 

 อนุมตัิโดย 
เงินปัน                 
ผลจา่ย 

เงินปันผล 
ตอ่หุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2559 34.75 2.5 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2559 125.10 9.0 
รวม  159.85  
เงินปันผลประจ าปี 2557 ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558 83.40 6.0 
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27. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษัทฯน าเสนองบการเงินส าหรับงวดปัจจุบันตามรูปแบบท่ีก  าหนดในประกาศ คปภ. ท าให้ต้องมีการ             
จดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงินงวดกอ่นท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบใหม ่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซ่ึงการจัดประเภทดังกลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่ก  าไรหรือส่วนของ
เจา้ของตามท่ีโดยรายงานไว ้ การจดัประเภทใหมส่รุปได้ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 

 
ตามที ่                         

จัดประเภทใหม่ 
ตามที ่                         

เคยรายงานไว ้
ตามที ่                         

จัดประเภทใหม่ 
ตาม                                

ยอดยกมาเดิม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์:     
เบี้ยประกนัภยัคา้งรบัสุทธิ 202,753,438 202,783,168 147,298,372 147,471,614 
สินทรพัย์จากการประกนัภยัตอ่สุทธิ 307,087,710 366,671,872 197,079,584 240,707,233 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัตอ่สุทธิ 59,613,892 - 43,800,891 - 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์สุทธิ 2,336,153,154 - 2,163,241,010 - 
เงินลงทนุเพื่อคา้ - 91,721,740 - 80,578,902 
เงินลงทนุเผือ่ขาย - 541,822,249 - 328,166,988 
เงินลงทนุทีจ่ะถือจนครบก  าหนด - 1,700,561,145 - 1,752,447,100 
เงินลงทนุท ัว่ไป - 2,048,020 - 2,048,020 

รวม 2,905,608,194 2,905,608,194 2,551,419,857 2,551,419,857 

หนีส้ิน:     
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 1,673,576,475 - 1,453,823,333 - 
ส ารองคา่สินไหมทดแทนและ 
 คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 587,789,799 - 589,582,528 
ส ารองเบี้ยประกนัภยั - 1,085,786,676 - 864,240,805 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 38,761,353 67,505,281 34,330,679 56,320,769 
หน้ีสินอ่ืน 137,739,184 108,995,256 92,768,588 70,778,498 

รวม 1,850,077,012 1,850,077,012 1,580,922,600 1,580,922,600 

 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)  
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(หน่วย: บาท) 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่                         

30 กนัยายน 2558 
ส าหรบังวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที ่                         

30 กนัยายน 2558 

 

ตามที ่                    
จัดประเภทใหม่ 

ตามที ่                
เคยรายงานไว ้

ตามที ่                    
จัดประเภทใหม่ 

ตามที ่                
เคยรายงานไว ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ     
รำยได้:     
เบี้ยประกนัภยัรบั 534,037,105 - 1,508,623,717 - 
เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัตอ่ (100,928,257) - (218,471,049) - 
ส ารองเบี้ยประกนัทีย่งัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ่มขึ้น

จากงวดกอ่น (31,697,557) 401,411,291 (108,612,778) 1,181,539,890 

รวมเบี้ยประกนัภยัทีถื่อเป็นรายไดสุ้ทธิ 401,411,291 401,411,291 1,181,539,890 1,181,539,890 

ค่ำใช้จ่ำย:     
คา่สินไหมทดแทน 219,960,346 - 710,349,113 - 
คา่สินไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัตอ่ (16,962,043) - (73,514,085) - 
คา่สินไหมทดแทนสุทธิ 202,998,303 202,998,303 636,835,028 636,835,028 
คา่ใชจ่้ายในการรบัประกนัภยัอ่ืน 41,414,711 30,248,445 106,037,349 75,065,426 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ จ ากดั - 7,883,657 - 21,237,672 
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก  ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั - 1,340,277 - 4,250,290 
เงินสมทบกองทนุประกนัวนิาศภยั - 1,325,279 - 3,750,273 
เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั - 617,053 - 1,733,688 

รวม 244,413,014 244,413,014 742,872,377 742,872,377 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 


