บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล
31 มีนำคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
แบบย่อของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ี กำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

ณริ ศรำ ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 9 พฤษภำคม 2561

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืม - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3
4, 19
5
6
7
8
9
10
11.1
12

31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

246,580,175
163,576,782
14,749,632
195,185,320
121,922,977

66,390,903
255,767,994
13,363,526
359,032,338
74,278,300

2,335,050,532
7,775,891
186,702,646
2,681,620
138,450,403
75,851,510
3,488,527,488

2,526,706,002
8,371,297
188,038,785
2,969,257
125,067,892
58,693,628
3,678,679,922

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560
หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 13,900,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

13
14

19
15

7.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

1,720,510,041
211,295,309
26,250,090
39,711,201
31,246,131
136,839,307
2,165,852,079

1,938,284,677
216,339,504
12,101,371
39,704,301
32,175,539
118,056,020
2,356,661,412

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

24,848,787
6,163,850
543,026,136

24,848,787
6,163,850
530,142,623

15,199,801
1,322,675,409
3,488,527,488
-

27,426,415
1,322,018,510
3,678,679,922
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560
หมายเหตุ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

19.2

19.2
17

11.2

2561

(หน่วย: บาท)
2560

465,250,752
(35,134,238)
430,116,514
1,311,285
431,427,799
12,558,628
26,618,127
6,337,042
(2,734,290)
4,432,894
478,640,200

522,835,237
(53,534,644)
469,300,593
(21,666,539)
447,634,054
12,885,241
18,123,999
(547,055)
(818,752)
4,801,536
482,079,023

271,993,131
(21,795,222)
72,599,102
43,305,766
69,938,354
436,041,131
42,599,069
(5,390,556)
37,208,513

301,267,033
(21,454,510)
74,332,293
47,221,718
67,283,143
468,649,677
13,429,346
(1,402,691)
12,026,655

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผือ่ ขาย
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

11.2

18

(หน่วย: บาท)
2560

2561

(15,283,267)
3,056,653

4,214,821
(842,964)

(12,226,614)
(12,226,614)
24,981,899

3,371,857
3,371,857
15,398,512

2.68

0.87

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
หมายเหตุ และชาระแล้ว
139,000,000
23
139,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
594,436,835
594,436,835

139,000,000
139,000,000

594,436,835
594,436,835

23

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

6,163,850
6,163,850

ยังไม่ได้
จัดสรร
478,991,008
12,026,655
12,026,655
(19,460,000)
471,557,663

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
1,507,318
3,371,857
3,371,857
4,879,175

รวม
1,244,947,798
12,026,655
3,371,857
15,398,512
(19,460,000)
1,240,886,310

530,142,623
37,208,513
37,208,513
(24,325,000)
543,026,136

27,426,415
(12,226,614)
(12,226,614)
15,199,801

1,322,018,510
37,208,513
(12,226,614)
24,981,899
(24,325,000)
1,322,675,409

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560
2561
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินรับจากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินรับขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2560

558,192,995
75,837,055
11,100,947
14,131,074
4,021,173
(453,767,047)
(73,522,408)
(44,708,479)
(88,190,422)
(1,567,694)
179,113,948
595,405
181,236,547

545,848,458
6,511,898
12,123,117
3,556,725
4,802,687
(298,061,574)
(74,245,835)
(47,611,112)
(113,442,646)
(1,374,052)
60,716,348
416,043
99,240,057

419,611
(1,448,727)
(18,159)
(1,047,275)
180,189,272
66,390,903
246,580,175
-

12,143
(1,511,272)
(15,400)
(1,514,529)
97,725,528
94,730,839
192,456,367

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งและมี ภูมิ ล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั เอ็น. เอส. อัลลายแอนซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ น
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ดังกล่ าวถื อหุ ้นในบริ ษ ทั ฯใน
อัตราร้อยละ 28.75 ของทุนออกจาหน่ ายและชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การรับประกัน
วินาศภัย โดยมี สานักงานใหญ่ ในกรุ งเทพมหานคร และ 27 สาขาย่อยในต่างจังหวัด ที่ อยู่ของบริ ษทั ฯตามที่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 767 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่น
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม
2559 โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแส
เงินสดเต็มรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้นงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูล
ที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษ ัท ฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ ง และอธิ บ ายให้ ชัดเจนเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยข้อมู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สั ญ ญาที่ ท ากับ ลู กค้า ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2562 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่ อสร้ าง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบั ญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ ง กิ จการต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กบั สัญญาที่ ทากับลูกค้าทุ กสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บการรับรู ้ รายได้ที่
เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่
ละขั้นตอน
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่อ งบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น า
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.3 นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบ
การเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2561

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

158,348
246,421,827
246,580,175

124,093
66,266,810
66,390,903

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี (31 ธันวาคม
2560: อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี )
4.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกัน
โดยตรงจาแนกอายุตามเงิ นต้นที่ คา้ งชาระนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ ย
ประกันภัยแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2561

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

128,558,923
26,636,430
10,610,761
6,331,807
6,192,730
5,904,635
184,235,286
(20,658,504)
163,576,782

220,692,075
27,020,392
12,589,082
2,912,528
4,193,997
6,853,729
274,261,803
(18,493,809)
255,767,994

สาหรั บ เบี้ ยประกันภัยค้างรั บจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษ ทั ฯได้กาหนดหลักเกณฑ์การติ ดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ากาหนดรับชาระ บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2561
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

6.

46,517,257
148,668,063
195,185,320

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
175,581,577
183,450,761
359,032,338

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2561
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2,929
122,544,835
122,547,764
(624,787)
121,922,977

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
2,929
74,864,214
74,867,143
(588,843)
74,278,300
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หุน้ กู้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

44,041,535
10,000,000
54,041,535
942,710
54,984,245

44,983,891
10,000,354
54,984,245
54,984,245

45,498,778
6,000,000
51,498,778
3,677,000
55,175,778

49,175,725
6,000,053
55,175,778
55,175,778

35,620,628
339,620,020
90,005,526
465,246,174
18,999,750
(6,184,250)
478,061,674

45,582,458
347,045,273
91,444,193
174,000
484,245,924
(6,184,250)
478,061,674

32,369,651
493,323,980
90,008,423
615,702,054
34,283,018
(6,004,250)
643,980,822

43,087,616
515,095,340
91,610,116
192,000
649,985,072
(6,004,250)
643,980,822

471,282,279
28,550,000
625,024,314

461,701,535
28,550,000
660,249,847

675,000,000
1,799,856,593

675,000,000
1,825,501,382

2,148,020
2,148,020
2,335,050,532

2,048,020
2,048,020
2,526,706,002
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างงวด
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปรับรู ้
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
รวมกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

27,426,415
(12,549,944)

1,507,318
31,437,696

(2,733,323)
(15,283,267)
3,056,653

961,175
32,398,871
(6,479,774)

(12,226,614)
15,199,801

25,919,097
27,426,415

7.3 เงินลงทุนทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีพนั ธบัตร สลากออมทรัพย์ และเงินฝากสถาบัน
การเงินที่มีวนั ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน ที่นาไปวางไว้กบั นายทะเบียนสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย และนาไปค้ าประกันภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ บ างประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯกับธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 20
8.

เงินให้ ก้ ูยมื
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และ 31 ธั น วาคม 2560 ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ให้ กู้ ยื ม และดอกเบี้ ยค้ า งรั บ
จาแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่คา้ งชาระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

31 มีนาคม 2561
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

เงินต้น

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ

รวม

4,604,718

819

3,171,173

30

7,775,891

849

7,776,740

4,604,718

819

3,171,173

30

7,775,891

849

7,776,740

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

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

31 ธันวาคม 2560
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

เงินต้น

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ

รวม

5,282,925

14,759

3,088,372

594

8,371,297

15,353

8,386,650

5,282,925

14,759

3,088,372

594

8,371,297

15,353(1)

8,386,650

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงานโดยมี บุคคลค้ าประกัน กาหนดวงเงิ นกู้สูงสุ ดไม่เกิ น 20 เท่าของเงิ นเดื อน แต่ไม่เกิ น
500,000 บาท กรณี เงินให้กยู้ มื ที่มีอสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกัน วงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน และจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ขอกูร้ วมทั้งความสามารถในการ
ช าระหนี้ ของผูข้ อกู้ อัตราดอกเบี้ ยเงิ นให้ กู้ยืมอาจพิ จารณาเพิ่ มหรื อลดจากอัตราดอกเบี้ ยเงิ นให้ กู้ยืมขั้นต่ า
(MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์ได้
9.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)

ที่ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 1 มกราคม 2561
124,402,866
ซื้อเพิม่ - ราคาทุน
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2561
124,402,866

อาคารและ เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
อาคาร
สานักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่างทา

37,471,964
(790,505)

23,382,219
1,448,727
559,600
(7,889)
(1,877,207)

2,222,136
(1)
(109,264)

36,681,459

23,505,450

2,112,871

รวม

559,600 188,038,785
1,448,727
(559,600)
(7,890)
(2,776,976)
-

186,702,646
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม - ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561

2,969,257
18,159
(305,796)
2,681,620

11. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
11.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และ 31 ธัน วาคม 2560 ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี
เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีดว้ ยรายการดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2561
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

5,302,887
1,236,850
66,648,017
43,081,137
18,227,764
7,942,240

4,838,657
1,200,850
63,775,548
34,519,334
20,384,646
7,940,860

(188,542)
(3,799,950)
138,450,403

(735,400)
(6,856,603)
125,067,892
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.2 ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

(15,716,414)

(9,671,804)

10,325,858
(5,390,556)

8,269,113
(1,402,691)

รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ก ับผลคู ณก าไรทางบัญชี ก ับอัตราภาษี เงิ นได้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

42,599,069

13,429,346

อัตราภาษีเงินได้
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คูณอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

20%
(8,519,814)

20%
(2,685,869)

3,129,258
(5,390,556)

1,283,178
(1,402,691)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
วัดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
กาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างงวดที่โอนไปรับรู ้
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ที่แสดงในส่ วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

2,509,989

(887,542)

546,664
3,056,653

44,578
(842,964)

12. สิ นทรัพย์อนื่
31 มีนาคม 2561
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกาหนด
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

19,256,217
472,468
3,417,501
814,563
37,911,106
2,396,454
1,126,480
10,456,721
75,851,510

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
34,827,355
787,339
2,478,709
946,260
3,167,685
1,978,808
2,707,835
11,799,637
58,693,628
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2561
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

425,443,653

(25,435,302)

400,008,351

112,220,776
1,182,845,612
1,720,510,041

(21,081,955)
(148,668,063)
(195,185,320)

91,138,821
1,034,177,549
1,525,324,721
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2560
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

594,897,792

(153,057,521)

441,840,271

124,447,289
1,218,939,596
1,938,284,677

(22,524,055)
(183,450,762)
(359,032,338)

101,923,234
1,035,488,834
1,579,252,339

13.1 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปั จจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคานวณสารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

719,345,081
284,692,762
(473,119)

626,131,515
1,284,572,239
7,212,405

(12,226,512)
(453,673,783)
537,664,429

(4,233,808)
(1,194,337,270)
719,345,081

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.2 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

1,218,939,596
465,250,752
(501,344,736)
1,182,845,612

1,178,556,600
2,081,593,608
(2,041,210,612)
1,218,939,596

31 มีนาคม 2561

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

14. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

163,873,034
47,422,275
211,295,309

148,497,005
67,842,499
216,339,504

15. หนีส้ ิ นอื่น
31 มีนาคม 2561
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากจากตัวแทน
เงินปั นผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้ อหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

8,363,894
2,652,229
9,939,868
9,316,792
10,538,890
53,248,131
24,325,000
2,109,766
16,344,737
136,839,307

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
3,268,146
2,140,690
14,678,923
27,296,614
20,805,646
29,037,421
2,550,524
18,278,056
118,056,020
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจประกันวินาศภัย 2 ส่ วนงาน คือ การรับประกันภัยรถและการ
รับประกันภัยอื่ น โดยกาไรขาดทุ นตามส่ วนงานสาหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ
2560 แสดงได้ดงั นี้
ประกันภัยรถ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ประกันภัยอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560

(หน่วย: บาท)
รวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560

369,368,255 414,472,472
(1,804,820) (2,054,069)
367,563,435 412,418,403

95,882,497 108,362,765 465,250,752 522,835,237
(33,329,418) (51,480,575) (35,134,238) (53,534,644)
62,553,079
56,882,190 430,116,514 469,300,593

(10,300,027) (34,327,047)
357,263,408 378,091,356
357,263,408 378,091,356

11,611,312
74,164,391
12,558,628
86,723,019

12,660,508
69,542,698
12,885,241
82,427,939

226,235,228
61,937,414
23,172,963
311,345,605
45,917,803

45,757,903
(21,795,222)
10,661,688
20,132,803
54,757,172
31,965,847

54,060,091 271,993,131 301,267,033
(21,133,770) (21,795,222) (21,454,510)
9,350,530
72,599,102
74,332,293
18,588,989
43,305,766
47,221,718
60,865,840 366,102,777 401,366,534
21,562,099
77,883,650
59,152,761
(69,938,354) (67,283,143)

247,206,942
(320,740)
64,981,763
28,632,729
340,500,694
37,590,662

1,311,285
431,427,799
12,558,628
443,986,427

(21,666,539)
447,634,054
12,885,241
460,519,295

7,945,296
26,618,127
6,337,042
(2,734,290)
4,432,894

(8,130,382)
18,123,999
(547,055)
(818,752)
4,801,536

42,599,069
(5,390,556)
37,208,513

13,429,346
(1,402,691)
12,026,655
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ส าหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯมี เบี้ ย ประกัน ภัย รั บ จากบริ ษ ัท
นายหน้ารายใหญ่ (มี ยอดดอกเบี้ ยประกันภัยรั บเกิ นกว่าอัตราร้ อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ ยประกันภัยรั บใน
แต่ละปี ) หนึ่งราย ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงิน 98 ล้านบาท และ 187 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมาจาก
ส่ วนงานประกันภัยรถคิดเป็ นอัตราร้อยละ 21 และร้อยละ 36 ตามลาดับ ของเบี้ ยประกันภัยรับทั้งหมดใน
แต่ละงวด
สิ นทรัพย์และหนี้สินจาแนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยรถ
สินทรัพย์
31 มีนาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิน
31 มีนาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

ประกันภัยอื่น

สิ นทรัพย์/หนี้สิน
ที่ปันส่วนไม่ได้

รวม

141,783,384
147,575,042

338,901,694
541,503,591

3,007,842,410
2,989,601,289

3,488,527,488
3,678,679,922

1,181,527,477
1,179,613,451

784,941,984
1,009,854,327

199,382,618
167,193,634

2,165,852,079
2,356,661,412

17. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

26,103,033
15,985,689
933,325
2,363,186
24,553,121
69,938,354

23,362,379
15,418,028
821,672
6,379,362
21,301,702
67,283,143

18. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
19.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในการพิ จารณาความสั ม พันธ์ ระหว่างกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท ฯค านึ ง ถึ งเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย ซึ่ งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

19.2 รำยกำรระหว่ำงกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560

เบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด(1)
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
(1)

98.5

187.0

16.6

31.9

เบี้ยประกันภัยรับจากนายหน้าประกันวินาศภัย

ประเภทรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นโยบายการกาหนดราคา
เบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
เป็ นปกติทางการค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และ 31 ธัน วาคม 2560
มีรายละเอียดดังนี้
31 มีนาคม 2561
เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560

75.3

137.7

12.7

23.8

19.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

6.2
0.2
6.4

5.6
5.6
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. ทรัพย์ สินทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ประกันและเงิน
สารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางไว้กบั ศาลและหน่ วยงาน
อื่นเพื่อค้ าประกันภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

31 มีนาคม 2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
เงินสำรองประกันภัยวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั ศำล
เงินฝากสถาบันการเงิน
คำ้ ประกันภำระผูกพันตำมปกติธุรกิจ
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์

14.0

14.6

14.0

14.6

225.0

232.7

225.0

234.8

2.2

2.2

3.2

3.2

12.2
2.6
14.8

12.6
2.6
15.2

12.1
2.6
14.7

12.7
2.6
15.3

21. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
21.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษ ัท ฯได้เข้า ท าสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเช่ าพื้ น ที่ และบริ ห ารอาคาร อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ัท ฯ มี จานวนเงิ นขั้น ต่ าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
1 ปี - 3 ปี

31 มีนาคม 2561
6.0
1.8

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
5.7
1.0
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ัทฯมี คดี ถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายจากการเป็ นผูร้ ั บ
ประกันภัย โดยมี ทุ นทรั พย์ฟ้ องจานวนรวม 444.1 ล้านบาท และ 476.3 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่ งผลของการ
พิจารณาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้พิจารณาประมาณการค่าเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้นและ
บันทึ กเป็ นส ารองค่ าสิ นไหมทดแทนไว้แล้วในงบการเงิ นเป็ นจ านวน 39.0 ล้านบาท และ 40.5 ล้านบาท
ตามลาดับ
22. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หุน้ กู้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

31 มีนาคม 2561
ระดับ 2

รวม

ระดับ 1

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
รวม

45.0
-

10.0

45.0
10.0

49.2
-

6.0

49.2
6.0

45.6
116.6
0.2

230.4
91.4
-

45.6
347.0
91.4
0.2

43.1
109.0
0.2

406.1
91.6
-

43.1
515.1
91.6
0.2

บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรื อคานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทน
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ข) เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ซ้ื อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยแสดงมู ล ค่ ายุติธ รรมตาม
ราคาตลาด ส่ วนเงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุนที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯคานวณโดยใช้
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
23. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประจาปี 2560
เงินปั นผลประจาปี 2559

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)
24.33
19.46

เงินปั นผล
ต่อหุน้
(บาท)
1.75
1.40

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
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