บริษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
งวด 3 เดื อ น และ 6 เดื อ น สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2558 งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของเจ้า ของ
และงบกระแสเงิ นสดสํา หรั บ งวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ด วันเดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นแบบย่อของ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 10 สิ งหาคม 2558

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวม
เงินให้กยู้ ืม
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
5
6

30 มิถุนายน 2558
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
"ตรวจสอบแล้ว"

55,222,422.91
3,956,442.23
28,536,485.03
42,997,274.01

19,883,444.37
3,663,416.87
23,249,601.38
54,787,960.90

248,275,476.80
360,930,000.00
341,060.00
609,546,536.80
10,964,589.88
119,000.00
48,865,598.94
312,706.17
8,244,042.74
11,056,746.07
819,821,844.78

247,956,894.16
380,930,000.00
341,060.00
629,227,954.16
11,117,170.98
119,000.00
50,093,730.65
204,888.40
9,035,383.49
8,999,294.00
810,381,845.20

7

8
9
10

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2558

31 ธันวาคม 2557

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

"ตรวจสอบแล้ว"

สอบทานแล้ว"
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

3,260,922.73

-

12

15,855,646.26

16,071,149.32

สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

13

30,100,746.95

33,038,769.42

สารองเบี้ยประกันภัย

14

133,608,264.94

132,823,863.48

7,478,127.43

6,980,593.27

10,822,412.00

11,506,093.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15,515,752.36

15,452,035.83

หนี้สินอื่น

16,367,150.25

16,256,818.13

233,009,022.92

232,129,322.45

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

-3บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

30 มิถุนายน 2558

31 ธันวาคม 2557

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

"ตรวจสอบแล้ว"

สอบทานแล้ว"

ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

60,000,000.00
15

120,000,000.00

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

60,000,000.00
15

120,000,000.00
258,000,000.00

258,000,000.00

7,200,000.00

6,000,000.00

139,549,812.42

192,444,379.42

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

62,063,009.44

61,808,143.33

รวมส่วนของเจ้าของ

586,812,821.86

578,252,522.75

รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

819,821,844.78

810,381,845.20

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน

สาหรับงวด 6 เดือน

สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

หมายแหตุ

2558

2557

2558

2557

16

52,869,100.13

46,700,643.19

105,272,931.32

93,697,853.56

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

3,372,076.99

3,703,233.86

7,279,841.21

7,310,383.76

รวมรายได้จากการรับประกันภัย

56,241,177.12

50,403,877.05

112,552,772.53

101,008,237.32

ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน

11,453,912.50

17,183,423.12

18,508,782.52

22,744,758.00

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

10,411,358.74

11,249,474.26

21,479,688.12

21,195,574.64

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

16,024,542.19

15,577,438.92

29,884,673.31

26,935,229.73

14,425,818.25

10,219,513.37

25,368,853.23

21,595,744.98

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

52,315,631.68

54,229,849.67

95,241,997.18

92,471,307.35

กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

3,925,545.44

(3,825,972.62)

17,310,775.35

8,536,929.97

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

8,523,391.37

8,031,458.54

11,703,867.50

11,588,415.96

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

20

กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

1,698,061.50

-

1,698,061.50

4,893,404.15

3,160,638.82

8,363,428.29

3,679,450.52

17,342,340.96

9,064,186.24

37,378,071.14

25,502,857.95

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สาหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน

สาหรับงวด 6 เดือน

สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

2558

2557

2558

2557

เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

172,349.41

198,495.99

360,804.38

376,647.41

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

143,624.51

164,925.49

307,808.09

313,385.00

3,964,534.50

4,859,426.59

8,852,642.86

8,849,381.37

13,061,832.54

3,841,338.17

27,856,815.81

15,963,444.17

1,583,632.16

185,126.65

4,551,382.81

2,617,536.77

11,478,200.38

3,656,211.52

23,305,433.00

13,345,907.40

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

1,519,242.08

26,208,285.89

318,582.64

29,257,129.54

ภาษีเงินได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น

(303,848.42)

(5,241,657.18)

(63,716.53)

(5,851,425.91)

1,215,393.66

20,966,628.71

254,866.11

23,405,703.63

12,693,594.04

24,622,840.23

23,560,299.11

36,751,611.03

0.96

0.30

1.94

1.11

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

หมายแหตุ

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

11

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับงวดสุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

31

จานวนหุน้ สามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
30 มิถุนายน 2558
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2557

122,100,102.12
(15,764,243.27)
(9,230,264.21)
(2,337,890.98)
(13,551,296.77)
(29,884,673.31)

116,313,614.47
(12,229,646.79)
(39,464,573.14)
(1,304,968.44)
(12,728,805.47)
(21,274,199.73)

6,094,003.63
5,316,838.51
8,363,427.29
(40,005,233.91)
(499,119.33)
30,601,649.77

8,688,198.39
4,410,089.31
1,233,760.52
(34,300,050.26)
(400,506.78)
8,942,912.08

90,000,000.00
0.00
1,272,581.10

6,000,000.00
15,232,381.50
1,645,029.08

91,272,581.10

22,877,410.58

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
30 มิถุนายน 2558
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื พนักงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้ นงวด

(70,000,000.00)
(1,120,000.00)
(169,500.00)
(245,752.33)
(71,535,252.33)
19,737,328.77

(1,174,500.00)
(740,000.00)
(132,500.00)
(180,530.93)
(2,227,530.93)
20,649,879.65

0.00
(15,000,000.00)
(15,000,000.00)
35,338,978.54
19,883,444.37
55,222,422.91

(2,019,580.68)
(9,000,000.00)
(11,019,580.68)
18,573,211.05
12,053,901.68
30,627,112.73

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสดสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557
- ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(สุ ทธิ จากภาษีเงินได้)
254,866.11
- บริ ษทั จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 6 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 10 บาท
60,000,000.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2557

23,405,703.63
0.00

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
กาไรสะสม

องค์
ประกอบอื
ของส่
วนของ่ น
เจ้าของ
ผลกาไร(ขาดทุน)จาก

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

และชาระแล้ว
60,000,000.00

สารองตาม
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
258,000,000.00

การเปลี่ ยนแปลงมูลค่า

กฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

6,000,000.00

181,171,771.92

เงินลงทุนเผื่อขาย
38,373,888.37
-

รวม
543,545,660.29

เงินปั นผลจ่าย

-

-

-

(9,000,000.00)

(9,000,000.00)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด 6 เดือน

-

-

-

13,345,907.40

23,405,703.63

36,751,611.03

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

60,000,000.00

258,000,000.00

6,000,000.00

185,517,679.32

61,779,592.00

571,297,271.32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

60,000,000.00

258,000,000.00

6,000,000.00

192,444,379.42

61,808,143.33

578,252,522.75

หุ ้นปั นผลจ่าย/เพิ่มทุนจดทะเบียน

19.1

เงินปั นผลจ่าย

19.2

-

-

(60,000,000.00)

-

-

-

-

(15,000,000.00)

-

(15,000,000.00)

โอนไปสารองตามกฎหมาย

-

-

(1,200,000.00)

-

0.00

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด 6 เดือน

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

60,000,000.00

120,000,000.00

258,000,000.00

1,200,000.00
7,200,000.00

-

23,305,433.00

254,866.11

23,560,299.11

139,549,812.42

62,063,009.44

586,812,821.86
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บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่ จดทะเบี ยน เมื่ อวันที่ 15 มี นาคม 2537 ทะเบี ยน
บมจ. เลขที่ 0107537000807 สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงิ นระหว่าง
กาลและข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จประกันภัย ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2553 โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ และจัดทางบแสดงฐานะการเงิน งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่ นเดี ยวกับ
งบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มจากงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่าง
กาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด
สภาวิชาชี พฯได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตี ความมาตรฐานการบัญชี และ
การตี ความมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557) สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557) การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557) ต้นทุนการกูย้ ืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557) การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557) การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557) กาไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557) สิ นทรัพย์ไมมีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด (ต่อ)
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557) การสารวจ และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557) ส่ วนงานดาเนิ นงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557) การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนิ นงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาเช่าดาเนินงาน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557) ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ น้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557) รายได้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557) การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557) สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557) การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2557) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557) โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
บริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่ องจาก
ยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งกาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ปี ที่มผี ลบังคับใช้
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาประกันภัย
2559
ฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
3. สรุ ปนโยบายบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

/

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
(หัก) เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

30 มิถุนายน 2558
1,084,375.20
54,138,047.71

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
1,011,488.82
18,871,955.55

259,930,000.00
315,152,422.91

349,930,000.00
369,813,444.37

(195,000,000.00)
(64,930,000.00)
55,222,422.91

(285,000,000.00)
(64,930,000.00)
19,883,444.37

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้นาเงิ นฝากธนาคารจานวน 64.93 ล้านบาท ใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันตามหมายเหตุ 29
5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับโดยจาแนกเบี้ยประกันภัย
ค้างรับนับตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
จากผูเ้ อา
ประกันภัย

30 มิถุนายน 2558
จากตัวแทนและ
จากการรับ
นายหน้าประกันภัย
ประกันภัยต่อ

รวม

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 – 60 วัน
ค้างรับ 61 – 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน – 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

199,200.04
1,085.02
-

24,121,078.62
871,398.16
1,710,884.08
673,195.70
59,615.95
573,540.21

841,950,81
6,639.50
111,053.10
-

25,162,229.47
878,037.66
1,821,937.18
674,280.72
59,615.95
573,540.21

200,285.06
-

28,009,712,72
(633,156.16)

959,643.41
-

29,169,641.19
(633,156.16)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ – สุทธิ

200,285.06

27,376,556.56

959,643.41

28,536,485.03

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
จากผูเ้ อา
ประกันภัย
ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 – 60 วัน
ค้างรับ 61 – 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน – 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ – สุทธิ

จากตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย

473,585.60
16,121.72
11,820.30
-

จากการรับ
ประกันภัยต่อ
565,395.63

รวม

59,062.40
60,081.55
-

21,760,805.77
333,989.85
708,492.83
454,603.33
335,207.27

-

3,461,111.48

-

20,721,824.54
258,805.73
636,590.98
454,603.33
335,207.27
3,461,111.48

501,527.62

25,868,143.33

684,539.58

27,054,210.53

-

(3,804,609.15)

-

(3,804,609.15)

501,527.62

22,063,534.18

684,539.58

23,249,601.38

6. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ – สุ ทธิ
เงินสารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ – สุ ทธิ

30 มิถุนายน 2558

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557

10,271,334.54
32,725,939.47
42,997,274.01

21,093,236.15
33,694,724.75
54,787,960.90

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคื นจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ได้
รวมสารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อของอุทกภัย จานวน 0.63 ล้านบาทและ 0.78 ล้านบาท

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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6. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลื อของเงิ นค้างรั บเกี่ ยวกับการประกันภัยต่ อโดย
จาแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ งชาระแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1-2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี

30 มิถุนายน 2558
10,234,701.27
10,427.02
24,079.47
2,126.78

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
21,060,863.56
1,671.68
25,468.88
5,232.03

10,271,334.54

21,093,236.15

รวม เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2558
ราคาทุน/ราคาทุนตัด
จาหน่าย

31 ธันวาคม 2557

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุนตัด
จาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน

41,030,711.00

79,571,728.60

41,030,711.00

76,648,537.00

129,666,004.00

168,703,748.20

129,666,004.00

171,308,357.16

หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
บวก (หัก) กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

77,578,761.80
248,275,476.80

77,260,179.16
248,275,476.80

247,956,894.16

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์

1,000,000.00

1,000,000.00

พันธบัตร – ต่างประเทศ

15,000,000.00

-

หุ้นกู-้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ

15,000,000.00

หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู-้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ

70,000,000.00

30,000,000.00

เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์

259,930,000.00

319,930,000.00

-

30,000,000.00

360,930,000.00

380,930,000.00

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

247,956,894.16
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
30 มิถุนายน 2558
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน

341,060.00

341,060.00

รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

341,060.00

341,060.00

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีระยะเวลาครบกาหนด ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
สลากออมทรัพย์
หุ้นกู-้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
พันธบัตร

200,000.00
180,930,000.00
-

800,000.00
40,000,000.00
79,000,000.00
10,000,000.00

45,000,000.00
5,000,000.00

1,000,000.00
85,000,000.00
259,930,000.00
15,000,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

181,130,000.00

129,800,000.00

50,000,000.00

360,930,000.00

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีระยะเวลาครบกาหนด ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
สลากออมทรัพย์
หุ้นกู-้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

1,000,000.00
319,930,000.00
30,000,000.00
350,930,000.00

ครบกาหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

รวม
1,000,000.00
30,000,000.00
319,930,000.00
30,000,000.00
380,930,000.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ จานวน 64.93 ล้านบาท
และ สลากออมทรัพย์ จานวน 0.40 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลาดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ตามหมายเหตุ
ข้อ 29

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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8. เงินให้กยู้ ืม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ ืมโดยจาแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่
ค้างชาระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 9,877,331.60
รวม
9,877,331.60
-

30 มิถุนายน 2558
อื่นๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
1,087,258.28
10,964,589.88
1,087,258.28
10,964,589.88
-

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
10,964,589.88
10,964,589.88

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 9,839,360.89
รวม
9,839,360.89
-

31 ธันวาคม 2557
อื่นๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
1,277,810.09
11,117,170.98
1,277,810.09
11,117,170.98
-

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
11,117,170.98
11,117,170.98

8.1 เงิ นให้กยู้ ืม โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย อัตรา
ดอกเบี้ย เงินกูร้ ้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี และ MOR - 2.0 ต่อปี
8.2 เงินให้กยู้ ืม โดยให้บุคคลค้ าประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
MLR – 1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี
8.3 เงินให้กยู้ ืม โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ย เงินกูร้ ้อยละ MOR – 1.5 ต่อปี
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวด – มูลค่า
สุ ทธิ ตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: บาท)

ที่ดิน

อาคาร

41,549,000.00
-

6,928,694.82
-

1,478,478.98
245,752.33

137,556.85 50,093,730.65
1.00
245,753.33

41,549,000.00

-

(261,210.36)
1,463,020.95

(68,200.73) (1,473,885.04)
69,357.12 48,865,598.94

เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

(1,144,473.95)

5,784,220.87

ยานพาหนะ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

รวม
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10. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

204,888.40
169,500.00
(61,682.23)
312,706.17

11. ภาษีเงินได้
11.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯสาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2557

สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2557

ภาษีเงินได้สาหรับงวดที่คานวณจากกาไรทางภาษี

1,705,458.49

2,545,296.42

3,760,042.06

4,251,095.65

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก เพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ

(121,826.33)

(2,360,169.77)

791,340.75

(1,633,558.88)

ภาษีเงินได้สาหรับงวดที่คานวณจากกาไรทางบัญชี

1,583,632.16

185,126.65

4,551,382.81

2,617,536.77

11.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ผลรวมของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับรายการซึ่ งบันทึกโดยตรง
ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2558
30 มิถุนายน 2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
(ส่ วนเกิน)ส่ วนต่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
เผื่อขาย
(63,716.53)
(5,851,425.91)
12. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

30 มิถุนายน 2558
7,864,687.69
7,990,958.57
15,855,646.26

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
8,812,160.22
7,258,989.10
16,071,149.32

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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13. สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นระหว่างงวด
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้ตกลง
- เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ
จานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ

30 มิถุนายน 2558
33,038,769.42

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
87,497,384.91

(5,492,341.52)
3,122,479.68
20,878,644.36

2,683,048.95
(9,979,881.83)
53,792,649.11

(21,446,804.99)
30,100,746.95

(100,954,431.72)
33,038,769.42

9,473,077.62

10,522,604.86

14. สารองเบี้ยประกันภัย
14.1 สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวด
ยอดคงเหลือ

30 มิถุนายน 2558
132,823,863.48
138,633,095.32
(137,848,693.86)

114,920,732.81
270,208,818.30
(252,305,687.63)

133,608,264.94

132,823,863.48

30 มิถุนายน 2558
41,179,727.85
26,992,427.12
(33,884,766.27)
34,287,388.70

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
38,947,744.56
41,180,222.75
(38,948,239.46)
41,179,727.85

14.2 สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการค่าสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในงวด
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในงวด
ยอดคงเหลือ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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14. สารองเบี้ยประกันภัย (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสารองเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดจานวนเงิ น
34.29 ล้านบาท และ 41.18 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่ องจากสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจานวนต่ากว่าสารองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
15. ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ ายและชาระแล้วของบริ ษทั ฯในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่เกิ ด
จากการจ่ายหุน้ ปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 19 ดังนี้
หุน้ สามัญจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

จานวนหุ น้
6,000,000
6,000,000
12,000,000

จานวนเงินบาท
60,000,000
60,000,000
120,000,000

หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ ปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

6,000,000
6,000,000
12,000,000

60,000,000
60,000,000
120,000,000

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
15.1 มีมติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ อี กจานวน 6 ล้านหุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทาให้ทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 60 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
15.2 อนุมตั ิการจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 6 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ผู ้
ถือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ น้ เดิม ต่อ 1 หุ น้ ปั นผล รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการจ่ายปันผล 10 บาทต่อหุน้
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลจานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรเป็ นหุน้ ปั นผลจริ ง จานวน 6 ล้านหุ น้ แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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16. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
(หน่วย : บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทะเลและ
อุบตั ิเหตุส่วน
เบ็ดเตล็ดอื่น
ขนส่ ง
บุคคล

รวม

16,175,138.08
5,400,655.53
10,774,482.55

2,638,246.02
1,193,482.00
1,444,764.02

38,489,539.13
1,840,807.76
36,648,731.37

664,181.52
28,765.55
635,415.97

6,792,645.75
6,079,198.10
713,447.65

64,759,750.50
14,542,908.94
50,216,841.56

(667,735.46)
10,106,747.09
1,514,663.60
11,621,410.69

242,359.26
1,687,123.28
418,933.32
2,106,056.60

3,929,563.60
40,578,294.97
310,597.63
40,888,892.60

(409,691.13)
225,724.84
11,210.41
236,935.25

(442,237.70)
271,209.95
1,116,672.03
1,387,881.98

2,652,258.57
52,869,100.13
3,372,076.99
56,241,177.12

544,445.13
3,559,295.56
840,221.91
4,943,962.60

256,402.88
404,725.19
581,160.00
1,242,288.07

10,558,882.80
5,023,878.56
14,343,090.28
29,925,851.64

55,768.63
205,029.72
260,798.35

38,413.06
1,218,429.71
260,070.00
1,516,912.77

11,453,912.50
10,411,358.74
16,024,542.19
37,889,813.43
14,425,818.25
3,925,545.44

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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16. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
เบ็ดเตล็ดอื่น
บุคคล

ประกัน
อัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

16,935,497.31
6,346,231.53
10,589,265.78

3,511,732.20
1,784,699.22
1,727,032.98

46,530,071.65
2,511,746.87
44,018,324.78

95,994.34
29,785.45
66,208.89

6,647,759.10
6,580,018.20
67,740.90

73,721,054.60
17,252,481.27
56,468,573.33

(1,618,138.48)
8,971,127.30
1,475,086.34
10,446,213.64

13,064.73
1,740,097.71
578,181.92
2,318,279.63

(8,409,364.05)
35,608,960.73
444,564.88
36,053,525.61

74,534.26
140,743.15
10,658.79
151,401.94

171,973.40
239,714.30
1,194,741.93
1,434,456.23

(9,767,930.14)
46,700,643.19
3,703,233.86
50,403,877.05

5,275,294.44
3,628,924.43
1,013,176.18
9,917,395.05

(177,090.81)
506,917.83
751,920.00
1,081,747.02

13,749,223.97
6,037,241.74
13,465,302.74
33,251,768.45

14,248.17
15,700.66
29,948.83

(1,678,252.65)
1,060,689.60
347,040.00
(270,523.05)

17,183,423.12
11,249,474.26
15,577,438.92
44,010,336.30
10,219,513.37
(3,825,972.62)

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

รวม
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16. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทะเลและ
อุบตั ิเหตุส่วน
เบ็ดเตล็ดอื่น
ขนส่ ง
บุคคล

รวม

33,409,623.56
11,668,033.75
21,741,589.81

5,232,830.48
2,386,125.00
2,846,705.48

83,781,266.95
4,046,504.96
79,734,761.99

995,625.57
81,681.60
913,943.97

15,213,748.76
14,046,247.45
1,167,501.31

138,633,095.32
32,228,592.76
106,404,502.56

(1,589,237.81)
20,152,352.00
3,252,699.68
23,405,051.68

243,723.38
3,090,428.86
745,040.36
3,835,469.22

1,426,007.45
81,160,769.44
677,569.00
81,838,338.44

(526,150.08)
387,793.89
26,752.57
414,546.46

(685,914.18)
481,587.13
2,577,779.60
3,059,366.73

(1,131,571.24)
105,272,931.32
7,279,841.21
112,552,772.53

1,751,115.49
7,161,609.99
1,830,435.48
10,743,160.96

15,443.24
763,076.03
1,162,320.00
1,940,839.27

15,967,943.94
10,860,094.51
26,405,777.83
53,233,816.28

80,174.79
271,345.99
351,520.78

694,105.06
2,423,561.60
486,140.00
3,603,806.66

18,508,782.52
21,479,688.12
29,884,673.31
69,873,143.95
25,368,853.23
17,310,775.35

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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16. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ประกันภัยทาง
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทะเลและ
อุบตั ิเหตุ
เบ็ดเตล็ดอื่น
ขนส่ ง
ส่ วนบุคคล

รวม

32,563,615.45
11,685,625.17
20,877,990.28

7,406,105.41
4,226,248.22
3,179,857.19

85,738,320.90
4,527,443.18
81,210,877.72

393,215.74
85,118.65
308,097.09

13,419,779.83
12,902,173.60
517,606.23

139,521,037.33
33,426,608.82
106,094,428.51

(3,060,356.69)
17,817,633.59
2,840,905.30
20,658,538.89

126,497.25
3,306,354.44
1,300,385.99
4,606,740.43

(9,373,878.71)
71,836,999.01
797,926.38
72,634,925.39

(25,214.53)
282,882.56
27,393.58
310,276.14

(63,622.27)
453,983.96
2,343,772.51
2,797,756.47

(12,396,574.95)
93,697,853.56
7,310,383.76
101,008,237.32

5,772,845.38
6,902,011.45
2,119,771.98
14,794,628.81

(4,833.18)
1,042,039.69
1,320,360.00
2,357,566.51

18,216,143.54
11,188,992.92
22,923,252.75
52,328,389.21

91,265.45
73,103.14
164,368.59

(1,330,663.19)
1,989,427.44
571,845.00
1,230,609.25

22,744,758.00
21,195,574.64
26,935,229.73
70,875,562.37
21,595,744.98
8,536,929.97

17. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจานวนเงินรวม 20 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ FD + 2.00 ต่อปี ซึ่ งค้ าประกันโดยเงินฝากประจาของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 29

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(หน่วย : บาท)
11,506,093.00
439,119.00
(1,122,800.00)
10,822,412.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์โครงการจ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย : บาท)
ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2558

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน

30 มิถุนายน 2557

สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2557

122,998.25

100,614.00

245,996.50

201,228.00

96,561.25

103,937.50

193,122.50

207,875.00

219,559.50

204,551.50

439,119.00

409,103.00

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของ
พนักงาน)
อัตราการมรณะ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)

30 มิถุนายน 2558
ร้อยละ

30 มิถุนายน 2557
ร้อยละ

3.54
3.84

4.40
3.08

0.00-20.00
TMO2008

0.00-25.00
TMO2008

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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19. เงินปันผลจ่าย
เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติ อนุ มตั ิ จ่ายปั นผลส าหรั บผลการด าเนิ นงาน
ประจาปี 2535 ถึง 2557 จานวนรวมทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
19.1. หุน้ ปันผล
มีมติจ่ายเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 6 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ น้ ละ 10 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ในอัตรา 1
หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปันผลในอัตรา 10 บาทต่อหุน้
19.2. เงินปันผลจ่าย
มีมติจ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท จานวน 6 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 15 ล้านบาท
โดย บริ ษทั ฯ จ่ายหุน้ ปันผลและเงินปันผลจานวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
20. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ด

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ด

วันที่ 30 มิถุนายน

วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2557

2558

2557

9,216,860.22

5,301,295.91

15,239,449.86

11,061,150.73

2,821,957.08

2,966,907.68

5,914,322.71

5,705,284.26

570,122.20

694,914.10

973,558.75

1,024,018.97

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่ไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่
ไม่ ใ ช่ ค่ า ใช้ จ่ า ยการรั บ ประกั น ภัย และการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ

-

(501,300.60)

-

705,162.74

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่น

1,816,878.75

1,757,696.28

3,241,521.91

3,100,128.28

รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

14,425,818.25

10,219,513.37

25,368,853.23

21,595,744.98

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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21. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ด

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ด

วันที่ 30 มิถุนายน

วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2557

2558

2557

5,991,725.00

2,939,390.00

8,678,450.00

5,695,680.00

ค่าใช้จ่าย – โครงการสมทบเงิน

40,275.00

55,071.00

80,550.00

109,042.00

อื่นๆ

24,665.00

248,944.80

284,703.00

539,483.60

6,056,665.00

3,243,405.80

9,043,703.00

6,344,205.60

5,022,720.00

3,954,955.00

10,005,390.00

8,462,235.00

97,240.86

69,660.41

195,970.00

151,508.41

476,939.36

411,464.70

867,796.86

859,581.72

5,596,900.22

4,436,080.11

11,069,156.86

9,473,325.13

11,653,565.22

7,679,485.91

20,112,859.86

15,817,530.73

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง

พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย – โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม

22. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
งบการเงินสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 รวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ เงินบาเหน็จที่
บริ ษทั ฯ จ่ายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจานวนเงิน 9.04 ล้านบาท และ 6.34 ล้านบาท ตามลาดับ
23. เครื่ องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่ องการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน บริ ษทั ฯ มี
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สาคัญที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นลงทุ นใน
หลักทรัพย์ เงินให้กยู้ ืมและเงินค้างรับ/ค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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23. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่อซึ่ งเกิดจากเงินให้กยู้ ืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสาคัญ เนื่ องจากผู ้
กูย้ ืมเงิ นและผูเ้ อาประกันภัยของบริ ษทั ฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่ แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และ
มูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่แสดงไว้ใน
งบ แสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ย คื อความเสี่ ย งที่ มู ลค่ า ของเครื่ องมื อทางการเงิ น และกระแสเงิ น สดของบริ ษ ทั ฯจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
(หน่วย: บาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจาประเภทเกินกว่า 3 เดือน
หุน้ กู้
พันธบัตร
สลากออมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด
47,296,237.98
10,964,589.88
58,260,827.86

อัตราดอกเบี้ยคงที่
259,930,000.00
85,000,000.00
15,000,000.00
1,000,000.00
360,930,000.00

ไม่มีดอกเบี้ย
6,841,809.73
6,841,809.73

รวม
54,138,047.71
259,930,000.00
85,000,000.00
15,000,000.00
1,000,000.00
10,964,589.88
426,032,637.59

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจาประเภทเกินกว่า 3 เดือน
หุน้ กู้
สลากออมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด
15,280,697.37
11,117,170.98
26,397,868.35

อัตราดอกเบี้ยคงที่
349,930,000.00
30,000,000.00
1,000,000.00
380,930,000.00

ไม่มีดอกเบี้ย
3,591,258.18
3,591,258.18

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

รวม
18,871,955.55
349,930,000.00
30,000,000.00
1,000,000.00
11,117,170.98
410,919,126.53
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23. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ จดั แบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่ ที่มีการ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกาหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 – 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – สุ ทธิ
เงินฝากประจาประเภทเกินกว่า 3 เดือน
หุน้ กู้
พันธบัตร
สลากออมทรัพย์
รวม

180,930,000.00
200,000.00

79,000,000.00
40,000,000.00
10,0000,000.00
800,000.00

45,000,000.00
5,000,000.00
-

259,930,000.00
85,000,000.00
15,000,000.00
1,000,000.00

181,130,000.00

129,800,000.00

50,000,000.00

360,930,000.00

1.25 - 3.20
3.07 - 4.92
4.32 - 5.00
0.00 - 2.00

(หน่วย: บาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – สุ ทธิ
เงินฝากประจาประเภทเกินกว่า 3 เดือน
หุน้ กู้
สลากออมทรัพย์
รวม

349,930,000.00
1,000,000.00

15,000,000.00
-

15,000,000.00
-

349,930,000.00
30,000,000.00
1,000,000.00

350,930,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

380,930,000.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

1.30-3.60
3.85-6.50
0.00-2.00
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23. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัย และการทาประกันภัยต่อเป็ น
เงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษทั ไม่ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสี่ ยง อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั ฯ ไม่มีผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสาคัญ เนื่องจาก
วิธีปฏิบตั ิของสัญญาประกันภัยรายใหญ่
จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอา
ประกันภัยต่อ
23.2 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงิ นที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด
แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซ้ื อขายกันในตลาด
- เงินลงทุนทัว่ ไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคานวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิ ดเผย
- เงิ นฝากสถาบันการเงิ น พันธบัตร หุ ้นกู้ และตัว๋ เงิ น ซึ่ งมี ระยะเวลาครบกาหนดเหลื อน้อยกว่า 90 วัน
มูลค่ ายุติธรรมถือตามราคาที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ส่ วนที่ เกิ น 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหา
ส่ วนลด กระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบนั และอายุสญ
ั ญาคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมที่ใช้อตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไม่มีความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญของ
การ ให้สินเชื่ อถือตามจานวนเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สาหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้
กูย้ ืมที่ใช้อตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อตั ราดอกเบี้ย
ปัจจุบนั
24. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และการ
ด ารงเงิ นกองทุ นฯให้เ ป็ นไปตามข้อ กาหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

- 23 -

25. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ฯได้นาเงินฝากธนาคารจานวน 14 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 14 ล้านบาท) วางไว้
เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันไว้กบั นายทะเบี ยนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.
2535
26. หลักทรัพย์ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ และ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคาร จานวน 30.00 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ใน
การวางเป็ นสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน
27. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือร้อยละ 3
ของเงินเดือน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั อายุงานของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ กองทุน
กสิ กร จากัด ซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 0.28 ล้านบาท
และ 0.26 ล้านบาท ตามลาดับ
28. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้ จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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29. ทรัพย์สินที่มีขอ้ จากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้นาเงินฝากธนาคาร จานวนเงินรวม 64.93 ล้านบาท
และสลากออมทรัพย์ จานวนเงินรวม 0.40 และ 0.20 ล้านบาท ตามลาดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 มิถุนายน 2558

เงินฝากธนาคาร
ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ค้ าประกันการใช้บตั รเครดิต
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม
สลากออมทรัพย์
ค้ าประกันศาล
รวม

31 ธันวาคม 2557

20,000,000.00
14,000,000.00
30,000,000.00
500,000.00
430,000.00
64,930,000.00

20,000,000.00
14,000,000.00
30,000,000.00
500,000.00
430,000.00
64,930,000.00

400,000.00
400,000.00

200,000.00
200,000.00

30. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์
ถูกฟ้ องเป็ นจานวนเงินโดยรวมประมาณ 2.13 ล้านบาท และ 1.52 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่
อาจจะ เกิ ดขึ้ นจากคดี ความที่ถูกฟ้ องร้องในมูลค่าที่ ไม่เกิ นความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ จานวน 0.92 ล้านบาท และ
0.32 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จและส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะชนะคดี บริ ษทั ฯจึง
ได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็ นจานวน 0.46 ล้านบาท
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกันไฟฟ้ า และการใช้บตั รเครดิต

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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31. กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดและได้ปรับปรุ งจานวนหุ ้นสามัญที่ใช้ใน
การคานวณกาไรต่อหุน้ ของงวดก่อนที่นามาเปรี ยบเทียบ (ปรับปรุ งจานวนหุน้ สามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ น้ ปั น
ผล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จานวน 60 ล้านหุน้ ตามหมายเหตุขอ้ 19 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)

กาไรสาหรับงวด
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ ้น (บาท/หุ้น)

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ด

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ด

วันที่ 30 มิถุนายน

วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2557

2558

2557

11,478,200.38

3,656,211.52

23,305,433.00

13,345,907.40

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

0.96

0.30

1.94

1.11

32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิ จการในส่ วนงานทางธุ รกิ จเดี ย ว คื อ ธุ ร กิ จรั บประกันวิ นาศภัยและดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงิ นจึงเกี่ยวข้องกับส่ วน
งานทางธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่ กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯได้รายงาน
ส่ ว นงานด าเนิ นงาน โดยแยกเป็ นประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ ประกันอัค คี ภ ัย ประกันภัย ทางทะเลและขนส่ ง
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงาน
ของบริ ษทั ฯ สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ดังนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกัน
อัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

16,175,138.08
5,400,655.53
10,774,482.55

2,638,246.02
1,193,482.00
1,444,764.02

38,489,539.13
1,840,807.76
36,648,731.37

664,181.52
28,765.55
635,415.97

6,792,645.75
6,079,198.10
713,447.65

64,759,750.50
14,542,908.94
50,216,841.56

(667,735.46)
10,106,747.09
1,514,663.60
11,621,410.69

242,359.26
1,687,123.28
418,933.32
2,106,056.60

3,929,563.60
40,578,294.97
310,597.63
40,888,892.60

(409,691.13)
225,724.84
11,210.41
236,935.25

(442,237.70)
271,209.95
1,116,672.03
1,387,881.98

2,652,258.57
52,869,100.13
3,372,076.99
56,241,177.12

544,445.13
3,559,295.56
840,221.91
4,943,962.60

256,402.88
404,725.19
581,160.00
1,242,288.07

10,558,882.80
5,023,878.56
14,343,090.28
29,925,851.64

55,768.63
205,029.72
260,798.35

38,413.06
1,218,429.71
260,070.00
1,516,912.77

11,453,912.50
10,411,358.74
16,024,542.19
37,889,813.43
14,425,818.25
3,925,545.44
8,523,391.37
4,893,404.15
17,342,340.96
(4,280,508.42)
13,061,832.54
(1,583,632.16)
11,478,200.38

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

ประกัน
อัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

16,935,497.31
6,346,231.53
10,589,265.78

3,511,732.20
1,784,699.22
1,727,032.98

46,530,071.65
2,511,746.87
44,018,324.78

95,994.34
29,785.45
66,208.89

6,647,759.10
6,580,018.20
67,740.90

73,721,054.60
17,252,481.27
56,468,573.33

(1,618,138.48)
8,971,127.30
1,475,086.34
10,446,213.64

13,064.73
1,740,097.71
578,181.92
2,318,279.63

(8,409,364.05)
35,608,960.73
444,564.88
36,053,525.61

74,534.26
140,743.15
10,658.79
151,401.94

171,973.40
239,714.30
1,194,741.93
1,434,456.23

(9,767,930.14)
46,700,643.19
3,703,233.86
50,403,877.05

5,275,294.44
3,628,924.43
1,013,176.18
9,917,395.05

(177,090.81)
506,917.83
751,920.00
1,081,747.02

13,749,223.97
6,037,241.74
13,465,302.74
33,251,768.45

14,248.17
15,700.66
29,948.83

(1,678,252.65)
1,060,689.60
347,040.00
(270,523.05)

17,183,423.12
11,249,474.26
15,577,438.92
44,010,336.30
10,219,513.37
(3,825,972.62)
8,031,458.54
1,698,061.50
3,160,638.82
9,064,186.24
(5,222,848.07)
3,841,338.17
(185,126.65)
3,656,211.52

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

รวม
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32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกัน
อัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

33,409,623.56
11,668,033.75
21,741,589.81

5,232,830.48
2,386,125.00
2,846,705.48

83,781,266.95
4,046,504.96
79,734,761.99

995,625.57
81,681.60
913,943.97

15,213,748.76
14,046,247.45
1,167,501.31

138,633,095.32
32,228,592.76
106,404,502.56

(1,589,237.81)
20,152,352.00
3,252,699.68
23,405,051.68

243,723.38
3,090,428.86
745,040.36
3,835,469.22

1,426,007.45
81,160,769.44
677,569.00
81,838,338.44

(526,150.08)
387,793.89
26,752.57
414,546.46

(685,914.18)
481,587.13
2,577,779.60
3,059,366.73

(1,131,571.24)
105,272,931.32
7,279,841.21
112,552,772.53

1,751,115.49
7,161,609.99
1,830,435.48
10,743,160.96

15,443.24
763,076.03
1,162,320.00
1,940,839.27

15,967,943.94
10,860,094.51
26,405,777.83
53,233,816.28

80,174.79
271,345.99
351,520.78

694,105.06
2,423,561.60
486,140.00
3,603,806.66

18,508,782.52
21,479,688.12
29,884,673.31
69,873,143.95
25,368,853.23
17,310,775.35
11,703,867.50
8,363,428.29
37,378,071.14
(9,521,255.33)
27,856,815.81
(4,551,382.81)
23,305,433.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

ประกัน
อัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

ประกันภัยรถ

32,563,615.45
11,685,625.17
20,877,990.28

7,406,105.41
4,226,248.22
3,179,857.19

85,738,320.90
4,527,443.18
81,210,877.72

(3,060,356.69)
17,817,633.59
2,840,905.30
20,658,538.89

126,497.25
3,306,354.44
1,300,385.99
4,606,740.43

5,772,845.38
6,902,011.45
2,119,771.98
14,794,628.81

(4,833.18)
1,042,039.69
1,320,360.00
2,357,566.51

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

393,215.74
85,118.65
308,097.09

13,419,779.83
12,902,173.60
517,606.23

139,521,037.33
33,426,608.82
106,094,428.51

(9,373,878.71)
71,836,999.01
797,926.38
72,634,925.39

(25,214.53)
282,882.56
27,393.58
310,276.14

(63,622.27)
453,983.96
2,343,772.51
2,797,756.47

(12,396,574.95)
93,697,853.56
7,310,383.76
101,008,237.32

18,216,143.54
11,188,992.92
22,923,252.75
52,328,389.21

91,265.45
73,103.14
164,368.59

(1,330,663.19)
1,989,427.44
571,845.00
1,230,609.25

22,744,758.00
21,195,574.64
26,935,229.73
70,875,562.37
21,595,744.98
8,536,929.97
11,588,415.96
1,698,061.50
3,679,450.52
25,502,857.95
(9,539,413.78)
15,963,444.17
(2,617,536.77)
13,345,907.40

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

32,769,142.72

3,842,566.55

23,535,367.90

260,035.62

17,364,349.73

742,050,382.26

819,821,844.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ิน

31,629,739.97

16,453,225.70

24,643,699.94

201,668.88

14,109,403.66

723,344,107.05

810,381,845.20

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

63,712,450.46

6,653,147.92

99,815,336.59

933,497.70

18,816,831.39

43,077,758.86

233,009,022.92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

59,812,575.55

11,744,298.38

103,973,658.28

401,881.53

15,823,824.09

40,373,084.62

232,129,322.45

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

สิ นทรัพย์ที่ปัน
ส่ วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์

33. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2558

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

