
 

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
31 มีนำคม 2561 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจำ้ของและงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
แบบยอ่ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล         
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้   
 
 
 

ณริศรำ ไชยสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4812 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภำคม 2561 



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 246,580,175            66,390,903              
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 4, 19 163,576,782            255,767,994            
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 14,749,632              13,363,526              
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 5 195,185,320            359,032,338            
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 6 121,922,977            74,278,300              
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 7 2,335,050,532         2,526,706,002         
   เงินให้กูย้ืม - สุทธิ 8 7,775,891                8,371,297                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 186,702,646            188,038,785            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 2,681,620                2,969,257                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11.1 138,450,403            125,067,892            
สินทรัพยอ่ื์น 12 75,851,510              58,693,628              
รวมสินทรัพย์ 3,488,527,488         3,678,679,922         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560



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

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 13 1,720,510,041 1,938,284,677 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 14 211,295,309 216,339,504 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,250,090 12,101,371 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 39,711,201 39,704,301 
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จคา้งจ่าย 19 31,246,131 32,175,539 
หน้ีสินอ่ืน 15 136,839,307 118,056,020 
รวมหนีสิ้น 2,165,852,079         2,356,661,412         
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 13,900,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 594,436,835 594,436,835 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 24,848,787              24,848,787              
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850                6,163,850                
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 543,026,136 530,142,623 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7.2 15,199,801 27,426,415 
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,322,675,409         1,322,018,510         
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,488,527,488         3,678,679,922         

-                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 19.2 465,250,752          522,835,237          
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (35,134,238)          (53,534,644)          
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 430,116,514          469,300,593          
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน 1,311,285              (21,666,539)          
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 431,427,799          447,634,054          
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 12,558,628            12,885,241            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 26,618,127            18,123,999            
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 6,337,042              (547,055)               
ขาดทุนจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม (2,734,290)            (818,752)               
รายไดอ่ื้น 4,432,894              4,801,536              
รวมรำยได้ 478,640,200          482,079,023          
ค่ำใช้จ่ำย
คา่สินไหมทดแทน 271,993,131          301,267,033          
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (21,795,222)          (21,454,510)          
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 19.2 72,599,102            74,332,293            
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 43,305,766            47,221,718            
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 17 69,938,354            67,283,143            
รวมค่ำใช้จ่ำย 436,041,131          468,649,677          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 42,599,069            13,429,346            
หกั: คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11.2 (5,390,556)            (1,402,691)            
ก ำไรส ำหรับงวด 37,208,513            12,026,655            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561 และ 2560



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ในเงินลงทุนเผ่ือขาย (15,283,267)          4,214,821              
บวก (หกั): ผลประโยชน์ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11.2 3,056,653              (842,964)               
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (12,226,614)          3,371,857              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด (ขำดทุน) (12,226,614)          3,371,857              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 24,981,899            15,398,512            

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 18 2.68                      0.87                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561 และ 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



          

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561 และ 2560

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) 
ทุนจากการวดัมลูคา่

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ยงัไมไ่ด้ เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      478,991,008      1,507,318                  1,244,947,798    
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    12,026,655        -                                 12,026,655         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    -                        3,371,857                  3,371,857           
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    12,026,655        3,371,857                  15,398,512         
เงินปันผลจ่าย 23 -                        -                        -                          -                    (19,460,000)       -                                 (19,460,000)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2560 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      471,557,663      4,879,175                  1,240,886,310    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      530,142,623      27,426,415                1,322,018,510    
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    37,208,513        -                                 37,208,513         
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    -                        (12,226,614)               (12,226,614)        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    37,208,513        (12,226,614)               24,981,899         
เงินปันผลจ่าย 23 -                        -                        -                          -                    (24,325,000)       -                                 (24,325,000)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      543,026,136      15,199,801                1,322,675,409    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้



บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: บาท)
2561 2560

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง 558,192,995          545,848,458          
เงินรับจากการประกนัภยัต่อ 75,837,055            6,511,898              
ดอกเบ้ียรับ 11,100,947            12,123,117            
เงินปันผลรับ 14,131,074            3,556,725              
รายไดอ่ื้น 4,021,173              4,802,687              
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (453,767,047)         (298,061,574)         
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (73,522,408)           (74,245,835)           
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (44,708,479)           (47,611,112)           
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (88,190,422)           (113,442,646)         
ภาษีเงินได้ (1,567,694)             (1,374,052)             
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 179,113,948          60,716,348            
เงินใหกู้ย้มื 595,405                 416,043                 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 181,236,547          99,240,057            
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
เงินรับขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 419,611                 12,143                   
เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,448,727)             (1,511,272)             
เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,159)                  (15,400)                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,047,275)             (1,514,529)             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 180,189,272          97,725,528            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 66,390,903            94,730,839            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 246,580,175          192,456,367          

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
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บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 และ 2560 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั น าสินประกันภยั จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากัดซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั เอ็น. เอส. อลัลายแอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น               
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯใน
อตัราร้อยละ 28.75 ของทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การรับประกนั
วินาศภยั โดยมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ 27 สาขาย่อยในต่างจงัหวดั ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ี            
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน                     
ระหวา่งกาล และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่น              
งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 
2559 โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแส
เงินสดเตม็รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                  
1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ี
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่
ละขั้นตอน  

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   
เงินสด  158,348 124,093 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 246,421,827 66,266,810 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 246,580,175 66,390,903 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2560: อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี) 

4. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนั
โดยตรงจ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระนับตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบ้ีย
ประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

   
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 128,558,923 220,692,075 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 26,636,430 27,020,392 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 10,610,761 12,589,082 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 6,331,807 2,912,528 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 6,192,730 4,193,997 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 5,904,635 6,853,729 
รวม 184,235,286 274,261,803 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (20,658,504) (18,493,809) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 163,576,782 255,767,994 

ส าหรับเบ้ียประกันภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวา่ก าหนดรับช าระ บริษทัฯไดด้ าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 
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5. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน 46,517,257 175,581,577 
- ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 148,668,063 183,450,761 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 195,185,320 359,032,338 

6. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 2,929 2,929 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 122,544,835 74,864,214 
รวม 122,547,764 74,867,143 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (624,787) (588,843) 

ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 121,922,977 74,278,300 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

7.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ     
ตราสารทุน 44,041,535 44,983,891 45,498,778 49,175,725 

หน่วยลงทุน 10,000,000 10,000,354 6,000,000 6,000,053 
รวม 54,041,535 54,984,245 51,498,778 55,175,778 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 942,710 - 3,677,000 - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้  54,984,245 54,984,245 55,175,778 55,175,778 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
ตราสารทุน 35,620,628 45,582,458 32,369,651 43,087,616 
หน่วยลงทุน 339,620,020 347,045,273 493,323,980 515,095,340 
หุน้กู ้ 90,005,526 91,444,193 90,008,423 91,610,116 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ - 174,000 - 192,000 
รวม 465,246,174 484,245,924 615,702,054 649,985,072 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 18,999,750 - 34,283,018 - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (6,184,250) (6,184,250) (6,004,250) (6,004,250) 

เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 478,061,674 478,061,674 643,980,822 643,980,822 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 471,282,279  461,701,535  
สลากออมทรัพย ์ 28,550,000  28,550,000  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 625,024,314  660,249,847  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด              
เกินกวา่ 3 เดือน 675,000,000  675,000,000  

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 1,799,856,593  1,825,501,382  
เงนิลงทุนทัว่ไป     

ตราสารทุน 2,148,020  2,048,020  
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 2,148,020  2,048,020  

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 2,335,050,532  2,526,706,002  
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7.2 ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2561 

ส าหรับปี               
ส้ินสุดวนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2560 
   
ยอดคงเหลือตน้งวด 27,426,415 1,507,318 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งงวด (12,549,944) 31,437,696 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายท่ีโอนไปรับรู้                     
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (2,733,323) 961,175 

รวมก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (15,283,267) 32,398,871 
บวก (หกั): ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 3,056,653 (6,479,774) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้ (12,226,614) 25,919,097 

ยอดคงเหลือปลายงวด 15,199,801 27,426,415 

7.3 เงินลงทุนทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีพนัธบตัร สลากออมทรัพย ์และเงินฝากสถาบนั
การเงินท่ีมีวนัครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน ท่ีน าไปวางไวก้บันายทะเบียนส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และน าไปค ้ าประกนัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯกบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 20 

8. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ           
จ  าแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2561 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย       
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ รวม 

        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,604,718 819 3,171,173 30 7,775,891 849 7,776,740 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย        
คา้งรับ - สุทธิ 4,604,718 819 3,171,173 30 7,775,891 849 7,776,740 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ รวม 

        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,282,925 14,759  3,088,372 594 8,371,297 15,353 8,386,650 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย 
 คา้งรับ - สุทธิ 5,282,925 14,759 3,088,372 594 8,371,297 15,353(1) 8,386,650 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค ้ าประกนั ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท กรณีเงินให้กูย้มืท่ีมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั และจะพิจารณาจากวตัถุประสงคท่ี์ขอกูร้วมทั้งความสามารถในการ
ช าระหน้ีของผูข้อกู้ อตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดจากอตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมขั้นต ่า 
(MLR) ของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย:บาท) 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งท า รวม 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี       
 ณ 1 มกราคม 2561 124,402,866 37,471,964 23,382,219 2,222,136 559,600 188,038,785 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน - - 1,448,727 - - 1,448,727 
โอนเขา้ (ออก) - - 559,600 - (559,600) - 
จ าหน่าย - มลูค่าสุทธิตามบญัชี - - (7,889) (1) - (7,890) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (790,505) (1,877,207) (109,264) - (2,776,976) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
 ณ 31 มีนาคม 2561 124,402,866 36,681,459 23,505,450 2,112,871 - 186,702,646 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
  
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2561 2,969,257 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 18,159 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (305,796) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 31 มีนาคม 2561 2,681,620 

11. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้ 

11.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี             
เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงินได้รอตดับัญชีเกดิจำก:   
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,302,887 4,838,657 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,236,850 1,200,850 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั 66,648,017 63,775,548 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 43,081,137 34,519,334 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  18,227,764 20,384,646 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,942,240 7,940,860 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมลูค่า   
เงินลงทุนเพ่ือคา้ (188,542) (735,400) 
เงินลงทุนเผื่อขาย (3,799,950) (6,856,603) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 138,450,403 125,067,892 
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11.2 ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (15,716,414) (9,671,804) 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                          

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 10,325,858 8,269,113 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (5,390,556) (1,402,691) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณก าไรทางบญัชีกับอตัราภาษีเงินได้
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 

   
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 42,599,069 13,429,346 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษีเงินได ้ (8,519,814) (2,685,869) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็น 

รายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 3,129,258 1,283,178 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (5,390,556) (1,402,691) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:   
วดัมลูค่าเงินลงทุนเพ่ิม (ลด) ระหวา่งงวด 2,509,989 (887,542) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งงวดท่ีโอนไปรับรู้            

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 546,664 44,578 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 3,056,653 (842,964) 

12. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   
เงินทดรองจ่าย 19,256,217 34,827,355 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 472,468 787,339 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 3,417,501 2,478,709 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 814,563 946,260 
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 37,911,106 3,167,685 
ลกูหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 2,396,454 1,978,808 
รายไดค้า้งรับ 1,126,480 2,707,835 
อ่ืน ๆ 10,456,721 11,799,637 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 75,851,510 58,693,628 
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13. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 

 
หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 425,443,653 (25,435,302) 400,008,351 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ
รายงาน 112,220,776 (21,081,955) 91,138,821 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,182,845,612 (148,668,063) 1,034,177,549 

รวม 1,720,510,041 (195,185,320) 1,525,324,721 
 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 
หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 594,897,792 (153,057,521) 441,840,271 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ
รายงาน 124,447,289 (22,524,055) 101,923,234 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,218,939,596 (183,450,762) 1,035,488,834 

รวม 1,938,284,677 (359,032,338) 1,579,252,339 

13.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   
ยอดคงเหลือตน้งวด 719,345,081 626,131,515 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดปัจจุบนั 284,692,762 1,284,572,239 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน  (473,119) 7,212,405 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณส ารอง                  

ค่าสินไหมทดแทน (12,226,512) (4,233,808) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (453,673,783) (1,194,337,270) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 537,664,429 719,345,081 
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13.2 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,218,939,596 1,178,556,600 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 465,250,752 2,081,593,608 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวดน้ี (501,344,736) (2,041,210,612) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,182,845,612 1,218,939,596 

14. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 163,873,034 148,497,005 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 47,422,275 67,842,499 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 211,295,309 216,339,504 

15. หนีสิ้นอื่น 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 8,363,894 3,268,146 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,652,229 2,140,690 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด 9,939,868 14,678,923 
ผลประโยชนพ์นกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 9,316,792 27,296,614 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,538,890 20,805,646 
เงินรับฝากจากตวัแทน 53,248,131 29,037,421 
เงินปันผลคา้งจ่าย 24,325,000 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,109,766 2,550,524 
อ่ืน ๆ 16,344,737 18,278,056 
รวมหน้ีสินอ่ืน 136,839,307 118,056,020 
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16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินาศภยั 2 ส่วนงาน คือ การรับประกนัภยัรถและการ
รับประกนัภยัอ่ืน โดยก าไรขาดทุนตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั       
เบ้ียประกนัภยัรับ 369,368,255 414,472,472 95,882,497 108,362,765 465,250,752 522,835,237 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (1,804,820) (2,054,069) (33,329,418) (51,480,575) (35,134,238) (53,534,644) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 367,563,435 412,418,403 62,553,079 56,882,190 430,116,514 469,300,593 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน (10,300,027) (34,327,047) 11,611,312 12,660,508 1,311,285 (21,666,539) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 357,263,408 378,091,356 74,164,391 69,542,698 431,427,799 447,634,054 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ - - 12,558,628 12,885,241 12,558,628 12,885,241 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 357,263,408 378,091,356 86,723,019 82,427,939 443,986,427 460,519,295 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทน 226,235,228 247,206,942 45,757,903 54,060,091 271,993,131 301,267,033 
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ - (320,740) (21,795,222) (21,133,770) (21,795,222) (21,454,510) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 61,937,414 64,981,763 10,661,688 9,350,530 72,599,102 74,332,293 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 23,172,963 28,632,729 20,132,803 18,588,989 43,305,766 47,221,718 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 311,345,605 340,500,694 54,757,172 60,865,840 366,102,777 401,366,534 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั 45,917,803 37,590,662 31,965,847 21,562,099 77,883,650 59,152,761 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     (69,938,354) (67,283,143) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภยั     7,945,296 (8,130,382) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     26,618,127 18,123,999 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน     6,337,042 (547,055) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     (2,734,290) (818,752) 
รายไดอ่ื้น     4,432,894 4,801,536 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้     42,599,069 13,429,346 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5,390,556) (1,402,691) 

ก ำไรส ำหรับงวด     37,208,513 12,026,655 
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีเบ้ียประกันภัยรับจากบริษัท
นายหน้ารายใหญ่ (มียอดดอกเบ้ียประกันภยัรับเกินกว่าอตัราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบ้ียประกันภยัรับใน                 
แต่ละปี) หน่ึงราย ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนเงิน 98 ลา้นบาท และ 187 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจาก
ส่วนงานประกนัภยัรถคิดเป็นอตัราร้อยละ 21 และร้อยละ 36 ตามล าดบั ของเบ้ียประกนัภยัรับทั้งหมดใน    
แต่ละงวด 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 
สินทรัพย/์หน้ีสิน                      
ท่ีปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     
31 มีนาคม 2561 141,783,384 338,901,694 3,007,842,410 3,488,527,488 
31 ธนัวาคม 2560 147,575,042 541,503,591 2,989,601,289 3,678,679,922 
หนีสิ้น     
31 มีนาคม 2561 1,181,527,477 784,941,984 199,382,618 2,165,852,079 
31 ธนัวาคม 2560 1,179,613,451 1,009,854,327 167,193,634 2,356,661,412 

17. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 
   
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 26,103,033 23,362,379 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 15,985,689 15,418,028 
ค่าภาษีอากร 933,325 821,672 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  2,363,186 6,379,362 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 24,553,121 21,301,702 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 69,938,354 67,283,143 

18. ก ำไรต่อหุ้น  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 
 

19. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

19.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

19.2 รำยกำรระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 

เบีย้ประกนัภัยรับ   
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั(1) 98.5 187.0 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จจ่ำย   
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั 16.6 31.9 

 (1) เบ้ียประกนัภยัรับจากนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
 

ประเภทรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายการก าหนดราคา 
เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ เป็นปกติทางการคา้ของนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
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19.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 75.3 137.7 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 12.7 23.8 

19.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 
   
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6.2 5.6 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 0.2 - 
รวม 6.4 5.6 
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20. ทรัพย์สินทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดว้างทรัพยสิ์นเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและเงิน
ส ารองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยัและวางไวก้บัศาลและหน่วยงาน
อ่ืนเพื่อค ้าประกนัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 14.0 14.6 14.0 14.6 

เงนิส ำรองประกนัภัยวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 225.0 232.7 225.0 234.8 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบัศำล     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 2.2 2.2 3.2 3.2 

ค ำ้ประกนัภำระผูกพนัตำมปกตธุิรกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 12.2 12.6 12.1 12.7 
สลากออมทรัพย ์ 2.6 2.6 2.6 2.6 
 14.8 15.2 14.7 15.3 

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีและบริหารอาคาร อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระภายใน 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

   
1 ปี 6.0 5.7 
1 ปี - 3 ปี 1.8 1.0 
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21.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผูรั้บ
ประกันภยั โดยมีทุนทรัพยฟ้์องจ านวนรวม 444.1 ล้านบาท และ 476.3 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงผลของการ
พิจารณาดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดพ้ิจารณาประมาณการค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ
บันทึกเป็นส ารองค่าสินไหมทดแทนไวแ้ล้วในงบการเงินเป็นจ านวน 39.0 ล้านบาท และ 40.5 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

22. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

เงินลงทุนเพื่อคา้       
ตราสารทุน 45.0 - 45.0 49.2 - 49.2 
หน่วยลงทุน - 10.0 10.0 - 6.0 6.0 

เงินลงทุนเผือ่ขาย       
ตราสารทุน 45.6 - 45.6 43.1 - 43.1 
หน่วยลงทุน 116.6 230.4 347.0 109.0 406.1 515.1 
หุน้กู ้ - 91.4 91.4 - 91.6 91.6 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทน             
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงมูลค่ายุติธรรมตาม              
ราคาตลาด ส่วนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯค านวณโดยใช้
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 
 

23. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล 
ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 24.33 1.75 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 19.46 1.40 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 


