
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั จรัญประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 



 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ

งวดสามเดือน และเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ                    

และงบกระแสเงินสดสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ      

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  
 
 
 
 
 

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599 

 

วนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2558 



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"
สอบทานแลว้"

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 17,927,458.17          19,883,444.37          
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 4,328,316.58            3,663,416.87            
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 6 24,049,168.61          23,249,601.38          
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 7 40,188,266.48          54,787,960.90          
สินทรัพยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 8
       เงินลงทนุเผ่ือขาย 232,220,530.42        247,956,894.16        
       เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนด 405,930,000.00        380,930,000.00        
      เงินลงทนุทัว่ไป 341,060.00               341,060.00               
       รวม 638,491,590.42        629,227,954.16        
เงินใหกู้ย้ืม 9 10,138,154.16          11,117,170.98          
ทรัพยสิ์นรอการขาย 119,000.00               119,000.00               
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 10 48,241,983.26          50,093,730.65          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 275,028.02               204,888.40               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,718,801.40            9,035,383.49            
สินทรัพยอ่ื์น 6,580,220.55            8,999,294.00            
          รวมสินทรัพย์ 798,057,987.65        810,381,845.20        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน 2558



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 742,260.62               -                            

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 13 15,205,570.05          16,071,149.32          

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

   ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 14 30,443,690.64          33,038,769.42          

   ส ารองเบ้ียประกนัภยั 15 126,852,674.76        132,823,863.48        

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 7,276,316.01            6,980,593.27            

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 10,655,181.50          11,506,093.00          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12,304,763.08          15,452,035.83          

หน้ีสินอ่ืน 11,682,297.07          16,256,818.13          

          รวมหน้ีสิน 215,162,753.73        232,129,322.45        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2558
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ สอบทานแลว้"

ส่วนของเจา้ของ

   ทนุเรือนหุน้

     ทนุจดทะเบียน

       หุน้สามญั 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 60,000,000.00          

       หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 16 120,000,000.00        

       ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

           หุน้สามญั 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 60,000,000.00          

           หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 16 120,000,000.00        

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 258,000,000.00        258,000,000.00        

   ก  าไรสะสม

       จดัสรรแลว้

            ส ารองตามกฎหมาย 7,200,000.00            6,000,000.00            

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 148,476,181.58        192,444,379.42        

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 49,219,052.34          61,808,143.33          

               รวมส่วนของเจา้ของ 582,895,233.92        578,252,522.75        

               รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 798,057,987.65        810,381,845.20        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2558
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(หน่วย : บาท)

หมายแหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 50,744,810.77    45,954,794.32    156,017,742.09 139,652,647.88 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,966,149.88      3,253,174.54      10,245,991.09    10,563,558.30    

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 53,710,960.65    49,207,968.86    166,263,733.18 150,216,206.18 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 12,566,897.20    10,097,898.31    31,075,679.72    32,842,656.31    

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 9,309,168.30      10,280,597.63    30,788,856.42    31,476,172.27    

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 13,274,667.16    16,062,679.07    43,159,340.47 42,997,908.80 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 10,740,047.75    11,758,123.94    36,108,900.98 33,353,868.92 

รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 45,890,780.41    48,199,298.95    141,132,777.59 140,670,606.30 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั 7,820,180.24      1,008,669.91      25,130,955.59 9,545,599.88 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,999,735.05      5,888,384.96      17,703,602.55 17,476,800.92 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน -                      -                      - 1,698,061.50 

รายไดอ่ื้น 480,736.24         1,742,658.84      8,844,164.53 5,422,109.36 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 14,300,651.53    8,639,713.71      51,678,722.67    34,142,571.66    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

21

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

17



(หน่วย : บาท)

หมายแหตุ

2558 2557 2558 2557

เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 159,364.13 191,690.34 520,168.51 568,337.75

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั 132,803.44 159,741.94 440,611.53 473,126.94

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 3,524,264.04 4,873,585.54 12,376,906.90 13,722,966.91

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 10,484,219.92 3,414,695.89 38,341,035.73 19,378,140.06

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 1,557,850.76 209,938.12 6,109,233.57 2,827,474.89

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 8,926,369.16 3,204,757.77 32,231,802.16 16,550,665.17

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (16,054,946.38) 16,523,273.14 (15,736,363.74) 45,780,402.68 

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 3,210,989.28 (3,304,654.63) 3,147,272.75 (9,156,080.54)

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (12,843,957.10) 13,218,618.51 (12,589,090.99) 36,624,322.14 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสุทธิจากภาษี (12,843,957.10) 13,218,618.51 (12,589,090.99) 36,624,322.14 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวด -3,917,587.94 16,423,376.28 19,642,711.17 53,174,987.31

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.74                    0.27                    2.69 1.38

จ านวนหุน้สามญั 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

12
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บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

30 กนัยายน 2558 30 กนัยายน 2557

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 179,816,946.60 183,780,448.92

     เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (23,999,271.15) (21,333,392.58)

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (18,904,543.63) (62,635,936.01)

     ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (3,531,975.20) (3,368,146.20)

     ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (20,588,630.36) (20,085,284.87)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (43,159,340.47) (42,997,908.80)

     ดอกเบ้ียรับ 9,018,343.23 11,010,201.97

     เงินปันผลรับ 8,020,359.61 6,947,160.41

     รายไดอ่ื้น 8,844,163.53 5,422,109.36

     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (53,850,142.38) (46,212,960.20)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,050,390.86)            (4,468,902.62)          

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 37,615,518.92 6,057,389.38

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

     กระแสเงินสดไดม้า

        เงินฝากสถาบนัการเงิน 95,000,000.00 -                                

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                                   15,232,381.50

        เงินใหกู้ย้มื 2,099,016.82 2,391,953.14

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 97,099,016.82 17,624,334.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

30 กนัยายน 2558 30 กนัยายน 2557

     กระแสเงินสดใชไ้ป

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (120,000,000.00) (35,628,714.00)

        เงินใหกู้ย้มืพนกังาน (1,120,000.00) (1,140,000.00)

        เงินฝากสถาบนัการเงิน -                                   25,000,000.00

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (169,500.00) (132,500.00)

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (381,021.94) (252,472.99)

           เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (121,670,521.94) (12,153,686.99)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (24,571,505.12) 5,470,647.65

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน

        เงินเบิกเกินบญัชี -                                   (2,019,580.68)

        เงินปันผลจ่าย (15,000,000.00) (9,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (15,000,000.00) (11,019,580.68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (1,955,986.20) 508,456.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 19,883,444.37 12,053,901.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 17,927,458.17 12,562,358.03

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

    รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสดส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557

   - ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย

    (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (12,589,090.99) 36,624,322.14

   - บริษทัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั จ  านวน 6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

    หุ้นละ 10 บาท 60,000,000.00 -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
เจา้ของ

 ผลก าไร(ขาดทุน)จาก

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส ารองตาม การเปล่ียนแปลงมูลคา่

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 181,171,771.92 38,373,888.37 543,545,660.29

เงินปันผลจ่าย -                     -                     -                     (9,000,000.00) -                     (9,000,000.00)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือน -                     -                     -                     16,550,665.17 36,624,322.14 53,174,987.31

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 188,722,437.09 74,998,210.51 587,720,647.60

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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

หุ้นปันผลจ่าย/เพ่ิมทุนจดทะเบียน 20.1 60,000,000.00 -                     -                     (60,000,000.00) -                     -                     

เงินปันผลจ่าย 20.2 -                     -                     -                     (15,000,000.00) -                     (15,000,000.00)

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                     -                     1,200,000.00 (1,200,000.00) -                     0.00

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือน -                     -                     -                     32,231,802.16 (12,589,090.99) 19,642,711.17

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 120,000,000.00 258,000,000.00 7,200,000.00 148,476,181.58 49,219,052.34 582,895,233.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

                                                                 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
      

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน  

บมจ. เลขท่ี 0107537000807 ส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวินาศภยั 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล   

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่าง

กาลและข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวนัท่ี 27

พฤษภาคม 2553 โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ และจดัท างบแสดงฐานะการเงิน  งบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั

งบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

เพ่ือใหข้อ้มลูนั้นเป็นปัจจุบนั ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่าง

กาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2.2 การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งงวด 

สภาวิชาชีพฯไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และ

การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                

1 มกราคม 2558 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2 การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งงวด (ต่อ) 
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ  

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด  

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ
ขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้  

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า  

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้  

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน  

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้ืม  

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชี และการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) การลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้  

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก าไรต่อหุน้  

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล  

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์มมีตวัตน  

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2 การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งงวด (ต่อ) 
มาตรฐานรายงานทางการเงิน เร่ือง  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ  

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การส ารวจ  และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด าเนินงาน  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินรวม  

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) การร่วมการงาน  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน  

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) การวดัมลูค่ายติุธรรม  

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าด าเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายไดร้ายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา  

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 
2557)  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2 การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งงวด (ต่อ) 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั

ต่องบการเงิน 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชี ได ้ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จ านวนหลาย

ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 

ดงัต่อไปน้ี 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ                     เร่ือง  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ  

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  

ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 
และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์  

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ  

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้  

ฉบบัท่ี 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ  

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด  

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ
ขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้  
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง  

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้  

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม  

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชี และการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) การลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้  

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้  

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล  

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
มาตรฐานรายงานทางการเงิน เร่ือง  
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ  

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั  

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจ  และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน  

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายไดร้ายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 

2558)  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวต่อ       

งบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

3. สรุปนโยบายบญัชีท่ีส าคญั 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2557 

4. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
บริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ บริษทัฯจะใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 

ล ำดับช้ันของมลูค่ำยติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้ านิยามของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ิสิน

อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่าได ้
• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     
       เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– เผื่อขาย    

            หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 71,592,260.60 - - 71,592,260.60 

    หลกัทรัพยเ์อกชน 160,628,269.82 - - 160,628,269.82 

รวมสินทรัพย์ 232,220,530.42 - - 232,220,530.42 
 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
              (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
        เงินสด 823,742.53  1,011,488.82 
        เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 17,103,715.64  18,871,955.55 
        เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา 
                 และบตัรเงินฝากธนาคาร  254,930,000.00  349,930,000.00 
        รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  272,857,458.17  369,813,444.37 
        (หกั)  เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา 
                ครบก าหนดเกินกวา่  3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า (190,000,000.00)  (285,000,000.00) 
        เงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (64,930,000.00)  (64,930,000.00) 
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,927,458.17  19,883,444.37 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 64.93 ลา้นบาท ใชเ้ป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามหมายเหตุ 30 

6. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยจ าแนกเบ้ียประกนัภยั
คา้งรับนบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558 

 
จากผูเ้อา
ประกนัภยั 

จากตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 216,903.02 18,488,233.96 1,020,260.41 19,725,397.39 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั - 1,911,253.84 23,515.30 1,934,769.14 
คา้งรับ 31 – 60  วนั 8,276.48 1,392,550.98 86,209.10 1,487,036.56 
คา้งรับ 61 – 90 วนั - 901,965.52 - 901,965.52 
คา้งรับ 91 วนั – 1 ปี - 32,611.98 - 32,611.98 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี - 578,544.69 - 578,544.69 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 225,179.50 23,305,160.97 1,129,984.81 24,660,325.28 

(หกั)  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (611,156.67) - (611,156.67) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ – สุทธิ 225,179.50 22,694,004.30 1,129,984.81 24,049,168.61 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

6. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2557 

 
จากผูเ้อา

ประกนัภยั 

จากตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 

จากการรับ

ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 473,585.60 20,721,824.54 565,395.63 21,760,805.77 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 16,121.72 258,805.73 59,062.40 333,989.85 

คา้งรับ 31 – 60  วนั 11,820.30 636,590.98 60,081.55 708,492.83 

คา้งรับ 61 – 90 วนั - 454,603.33 - 454,603.33 

คา้งรับ 91 วนั – 1 ปี - 335,207.27 - 335,207.27 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี - 3,461,111.48 - 3,461,111.48 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 501,527.62 25,868,143.33 684,539.58 27,054,210.53 

(หกั)  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (3,804,609.15) - (3,804,609.15) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ – สุทธิ 501,527.62 22,063,534.18 684,539.58 23,249,601.38 

 
7. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ – สุทธิ 8,158,749.18  21,093,236.15 

เงินส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 32,029,517.30  33,694,724.75 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ – สุทธิ 40,188,266.48  54,787,960.90 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ ได้
รวมส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อของอุทกภยั จ านวน 0.61 ลา้นบาทและ 0.78 ลา้นบาท  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

7. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเก่ียวกบัการประกันภยัต่อโดย
จ าแนกอายตุามเงินตน้ท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 8,155,163.71  21,060,863.56 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 3,585.47  1,671.68 

คา้งรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี -  25,468.88 

คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี -  5,232.03 

รวม เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 8,158,749.18  21,093,236.15 

 
8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 ราคาทุน/ราคาทุนตดั
จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุนตดั
จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
   หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

      หุ้นทุน 41,030,711.00 71,592,260.60 41,030,711.00 76,648,537.00 

   หลกัทรัพยเ์อกชน     

      หุ้นทุน 129,666,004.00 160,628,269.82 129,666,004.00 171,308,357.16 

บวก (หกั) ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 61,523,815.42 - 77,260,179.16 - 

รวมเงนิลงทุนเผื่อขาย 232,220,530.42 232,220,530.42 247,956,894.16 247,956,894.16 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     

   หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

      สลากออมทรัพย ์ 1,000,000.00  1,000,000.00  

      พนัธบตัร – ต่างประเทศ 

 

15,000,000.00  -  

      หุ้นกู-้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 20,000,000.00  -  

   หลกัทรัพยเ์อกชน     

      หุ้นกู-้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 115,000,000.00  30,000,000.00  

      เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 254,930,000.00  319,930,000.00  

      บตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน -  30,000,000.00  

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด  405,930,000.00  380,930,000.00  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
 

  (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
 ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนทั่วไป     

หุ้นทุน 341,060.00  341,060.00  

รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 341,060.00  341,060.00  
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     

สลากออมทรัพย ์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 
หุ้นกู-้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 65,000,000.00 70,000,000.00 135,000,000.00 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 195,930,000.00 59,000,000.00 - 254,930,000.00 
พนัธบตัร - 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 195,930,000.00 135,000,000.00 75,000,000.00 405,930,000.00 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
สลากออมทรัพย ์ 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 
หุ้นกู-้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 319,930,000.00 - - 319,930,000.00 
บตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 380,930,000.00 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จ านวน 64.93 ลา้นบาท 
และ สลากออมทรัพย ์จ านวน 0.40 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามหมายเหตุ
ขอ้ 30 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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9. เงินใหกู้ย้ืม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้ืมโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ี
คา้งช าระ ดงัน้ี 

                                                                                                                                                       (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558 
 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,146,347.25  -  991,806.91  -  10,138,154.16  -  10,138,154..16 
รวม 9,146,347.25  -  991,806.91  -  10,138,154.16  -  10,138,154.16 

 
 31 ธนัวาคม 2557 
 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,839,360.89  -  1,277,810.09  -  11,117,170.98  -  11,117,170.98 
รวม 9,839,360.89  -  1,277,810.09  -  11,117,170.98  -  11,117,170.98 

 
9.1 เงินให้กูย้ืม โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อตัรา

ดอกเบ้ีย เงินกูร้้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี และ MOR - 2.0 ต่อปี    
9.2 เงินใหกู้ย้ืม โดยใหบุ้คคลค ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 

MLR – 1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี 
9.3 เงินใหกู้ย้ืม โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ีย เงินกูร้้อยละ MOR – 1.5 ต่อปี 

 
10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 (หน่วย: บาท) 
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  ยานพาหนะ  รวม 
     และเคร่ืองใช ้     
     ส านกังาน     
มลูค่าสุทธิตามบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 41,549,000.00  6,928,694.82  1,478,478.98  137,556.85  50,093,730.65 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน -  -  381,021.94  1.00  381,022.94 
จ าหน่ายระหวา่งงวด – มลูค่า       
สุทธิตามบญัชี -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (1,726,195.51)  (403,708.53)  (102,866.29)  (2,232,770.33) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 41,549,000.00  5,202,499.31  1,455,792.39  34,691.56  48,241,983.26 
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 (หน่วย: บาท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 204,888.40 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 169,500.00 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (99,360.38) 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 275,028.02 

 

12. ภาษีเงินได ้
12.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 
2557 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2558 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2558 30 กนัยายน 2557 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดท่ีค  านวณจากก าไรทางภาษี 1,032,609.42 1,965,958.81 4,792,651.48 6,217,054.46 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก เพ่ิมข้ึน(ลดลง) – สุทธิ 525,241.34 (1,756,020.69) 1,316,582.09 (3,389,579.57) 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดท่ีค  านวณจากก าไรทางบญัชี 1,557,850.76 209,938.12 6,109,233.57 2,827,474.89 
 

12.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ผลรวมของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ่ึงบนัทึกโดยตรงไป
ยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2558  30 กนัยายน 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   
     (ส่วนเกิน)ส่วนต ่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย ์
           เผื่อขาย 3,147,272.75 (9,156,080.54) 

 

13. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
เบ้ียประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 7,179,118.76  8,812,160.22 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 8,026,451.29  7,258,989.10 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 15,205,570.05  16,071,149.32 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

14. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,038,769.42  87,497,384.91 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งงวด   

   

-   เกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (5,768,624.13)  2,683,048.95 
-   เกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดต้กลง 1,899,113.89  (9,979,881.83) 
-   เกิดข้ึนแลว้และตกลงแลว้ 34,945,189.96  53,792,649.11 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด  

 
(33,670,758.50)  

 
(100,954,431.72) 

ยอดคงเหลือ 30,443,690.64  33,038,769.42 
   
จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดจากสญัญารับประกนัภยัต่อ               9,444,527.91               10,522,604.86 

 

15. ส ารองเบ้ียประกนัภยั 
15.1 ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 132,823,863.48  114,920,732.81 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 197,524,208.12  270,208,818.30 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด  (203,495,396.84)  (252,305,687.63) 
ยอดคงเหลือ 126,852,674.76  132,823,863.48 

 

15.2 ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  41,179,727.85  38,947,744.56 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในงวด  32,617,189.11  41,180,222.75 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวด   (41,076,060.67)  (38,948,239.46) 
ยอดคงเหลือ 32,720.856.29  41,179,727.85 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

15. ส ารองเบ้ียประกนัภยั (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจ านวนเงิน 
32.72 ลา้นบาท และ 41.18 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
16. ทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัฯในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ท่ีเกิดจาก
การจ่ายหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 ดงัน้ี 
 
หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวนหุน้ จ านวนเงินบาท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,000,000 60,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 6,000,000 60,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 12,000,000 120,000,000 
   
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,000,000 60,000,000 
เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 6,000,000 60,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 12,000,000 120,000,000 

 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 
16.1 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ท าให้ทุนจด

ทะเบียนจากเดิม 60 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
16.2 อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 60 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายปันผล 10 บาทต่อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดร้ายงานผลจ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผลจริง จ านวน 6 ลา้นหุน้ แก่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

17. การรายงานขอ้มลูตามประเภทการรับประกนัภยั 
  

  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 15,824,909.86  2,881,209.74  34,154,540.17  987,175.69  5,043,277.34  58,891,112.80 
(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ 5,252,474.44  1,556,320.00  1,590,026.96  69,482.60  4,780,964.75  13,249,268.75 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 10,572,435.42  1,324,889.74  32,564,513.21  917,693.09  262,312.59  45,641,844.05 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (312,967.86)  19,945.02  5,788,334.83  (513,366.72)  121,021.45  5,102,966.72 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 10,259,467.56  1,344,834.76  38,352,848.04  404,326.37  383,334.04  50,744,810.77 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,368,470.59  441,851.19  264,517.64  20,717.15  870,593.31  2,966,149.88 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 11,627,938.15  1,786,685.95  38,617,365.68  425,043.52  1,253,927.35  53,710,960.65 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            
     ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  424,455.29  90,712.24  11,449,858.79  62,723.76  539,147.12  12,566,897.20 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,416,145.65  396,696.03  4,461,858.14  215,193.30  819,275.18  9,309,168.30 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 898,847.29  581,160.00  11,475,589.87  -  319,070.00  13,274,667.16 
รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 4,739,448.23  1,068,568.27  27,387,306.80  277,917.06  1,677,492.30  35,150,732.66 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           10,740,047.75 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           7,820,180.24 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

       
17. การรายงานขอ้มลูตามประเภทการรับประกนัภยั (ต่อ) 

  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ประกนั 
อคัคีภยั 

 ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 14,824,142.27  3,937,800.00  45,103,578.67  165,301.50  5,061,049.00  69,091,871.44 
(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ 5,049,351.61  2,539,648.00  2,216,639.89  28,616.70  4,966,303.85  14,800,560.05 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 9,774,790.66  1,398,152.00  42,886,938.78  136,684.80  94,745.15  54,291,311.39 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (137,412.21)  14,475.64  (8,354,645.57)  9,323.69  131,741.38  (8,336,517.07) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 9,637,378.45  1,412,627.64  34,532,293.21  146,008.49  226,486.53  45,954,794.32 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,264,477.44  710,770.78  370,253.32  8,048.71  899,624.29  3,253,174.54 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 10,901,855.89  2,123,398.42  34,902,546.53  154,057.20  1,126,110.82  49,207,968.86 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            
     ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  (1,857,731.20)  1,103,808.69  10,608,743.53  1,560.69  241,516.60  10,097,838.31 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,109,183.53  504,861.24  5,794,628.25  29,264.05  842,660.56  10,280,597.63 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 717,321.19  330,960.00  14,824,397.88  -  190,000.00  16,062,679.07 
รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 1,968,773.52  1,939,629.93  31,227,769.66  30,824.74  1,274,177.16  36,441,175.01 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           11,758,123.94 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           1,008,669.91 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

 
17. การรายงานขอ้มลูตามประเภทการรับประกนัภยั (ต่อ) 

  
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 49,234,533.42  8,114,040.22  117,935,807.12  1,982,801.26  20,257,026.10  197,524,208.12 
(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ 16,920,508.19  3,942,445.00  5,636,531.92  151,164.20  18,827,212.20  45,477,861.51 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 32,314,025.23  4,171,595.22  112,299,275.20  1,831,637.06  1,429,813.90  152,046,346.61 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (1,902,205.67)  263,668.40  7,214,342.28  (1,039,516.80)  (564,892.73)  3,971,395.48 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 30,411,819.56  4,435,263.62  119,513,617.48  792,120.26  864,921.17  156,017,742.09 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,621,170.27  1,186,891.55  942,086.64  47,469.72  3,448,372.91  10,245,991.09 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 35,032,989.83  5,622,155.17  120,455,704.12  839,589.98  4,313,294.08  166,263,733.18 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            
     ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  2,175,570.78  106,155.48  27,417,802.73  142,898.55  1,233,252.18  31,075,679.72 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 10,577,755.64  1,159,772.06  15,321,952.65  486,539.29  3,242,836.78  30,788,856.42 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,729,282.77  1,743,480.00  37,881,367.70  -  805,210.00  43,159,340.47 
รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 15,482,609.19  3,009,407.54  80,621,123.08  629,437.84  5,281,298.96  105,023,876.61 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           36,108,900.98 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           25,130,955.59 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

       
17. การรายงานขอ้มลูตามประเภทการรับประกนัภยั (ต่อ) 

  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 47,387,757.72  11,343,905.41  130,841,899.57  558,517.24  18,480,828.83  208,612,908.77 
(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ 16,734,976.78  6,765,896.22  6,744,083.07  113,735.35  17,868,477.45  48,227,168.87 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,652,780.94  4,578,009.19  124,097,816.50  444,781.89  612,351.38  160,385,739.90 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (3,197,768.90)  140,972.89  (17,728,524.28)  (15,890.84)  68,119.11  (20,733,092.02) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 27,455,012.04  4,718,982.08  106,369,292.22  428,891.05  680,470.49  139,652,647.88 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,105,382.74  2,011,156.77  1,168,179.70  35,442.29  3,243,396.80  10,563,558.30 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 31,560,394.78  6,730,138.85  107,537,471.92  464,333.34  3,923,867.29  150,216,206.18 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            
     ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  3,915,114.18  1,098,975.51  28,824,887.07  92,826.14  (1,089,146.59)  32,842,656.31 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 10,011,194.98  1,546,900.93  16,983,621.17  102,367.19  2,832,088.00  31,476,172.27 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,837,093.17  1,651,320.00  37,747,650.63  -  761,845.00  42,997,908.80 
รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 16,763,402.33  4,297,196.44  83,556,158.87  195,193.33  2,504,786.41  107,316,737.38 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           33,353,868.92 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           9,545,599.88 

 
 

18. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ านวนเงินรวม 20  ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ FD + 2.00 ต่อปี ซ่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 30 
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19. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

บริษทัฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน 

       การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 (หน่วย : บาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 11,506,093.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 658,678.50 
หกั ผลประโยชนโ์ครงการจ่าย (1,509,590.00) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 10,655,181.50 

 

    (หน่วย : บาท) 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2558 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2558 30 กนัยายน 2557 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 122,998.25 100,614.00 368,994.75 301,842.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 96,561.25 103,937.50 289,683.75 311,812.50 

รวม ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน 219,559.50 204,551.50 658,678.50 613,654.50 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

  30 กนัยายน 2558 30 กนัยายน 2557 

  ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลด  3.54 4.40 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน  3.84 3.08 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
(ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน)  0.00-20.00 0.00-25.00 
อตัราการมรณะ (ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551)  TMO2008 TMO2008 
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20. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2535 ถึง 2557 จ านวนรวมทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

20.1. หุน้ปันผล 

มีมติจ่ายเป็นหุน้สามญัจ านวน 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ในอตัรา 1 
หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 10 บาทต่อหุน้ 

20.2. เงินปันผลจ่าย 

มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท จ านวน 6 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 15 ลา้นบาท 

โดย บริษทัฯ จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลจ านวนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

 
21. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558  2557  2558  2557 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานท่ีไม่ใช่        

 ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการจดัการ 

 ค่าสินไหมทดแทน 5,923,793.95  7,151,692.43  21,163,243.81  18,212,843.16 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ี        

 ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 2,777,369.09 

 

3,034,607.92 

 

8,691,691.80 

 

8,739,892.18 

ค่าภาษีอากร 288,332.22  327,254.10  1,261,890.97  1,351,273.07 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 1,750,552.49  1,244,569.49  4,992,074.40  5,049,860.51 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 10,740,047.45  11,758,123.94  36,108,900.98  33,353,868.92 
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22. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558  2557  2558  2557 

ผู้บริหาร        

เงินเดือนและค่าแรง 2,831,725.00  3,306,210.00  11,510,175.00  9,001,890.00 

ค่าใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 40,275.00  42,783.29  120,825.00  151,825.29 

อ่ืนๆ 123,134.00  88,172.56  407,837.00  484,254.45 

 2,995,134.00  3,437,165.85  12,038,837.00  9,637,969.74 

พนักงานอืน่        

เงินเดือนและค่าแรง 5,023,906.00  5,002,260.80  15,029,296.00  13,464,495.00 

ค่าใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 48,937.93  94,114.71  244,907.93  245,623.12 

อ่ืนๆ 245,751.02  113,699.88  1,113,547.88  684,595.30 

 5,318,594.95  5,210,075.39  16,387,751.81  14,394,713.42 

รวม 8,313,728.95  8,647,241.24  28,426,588.81  24,032,683.16 

 
23. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ  ตามมาตรา  90  ของพระราชบญัญติับริษทั 
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 

งบการเงินส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 รวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ เงินบ าเหน็จท่ี
บริษทัฯ จ่ายใหก้รรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวนเงิน 12.04 ลา้นบาท และ 9.64 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง  

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน บริษทัฯ มี 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนใน 
หลกัทรัพย ์เงินใหกู้ย้ืมและเงินคา้งรับ/คา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ   

ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเงินใหกู้ย้ืมและเบ้ียประกนัภยัคา้งรับไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากผู ้
กูย้ืมเงินและผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และ
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว    หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้น
งบ แสดงฐานะการเงิน 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย   

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษทัฯจะ 
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 (หน่วย: บาท) 

  ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 9,566,847.81 - 7,536,867.83 17,103,715.64 
เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน - 254,930,000.00 - 254,930,000.00 
หุน้กู ้ - 135,000,000.00 - 135,000,000.00 
พนัธบตัร - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 
สลากออมทรัพย ์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 
เงินใหกู้ย้มื 10,138,154.16 - - 10,138,154.16 
รวม 19,705,001.97 405,930,000.00 7,536,867.83 433,171,869.80 
 

 
(หน่วย: บาท) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 15,280,697.37 - 3,591,258.18 18,871,955.55 
เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน - 349,930,000.00 - 349,930,000.00 
หุน้กู ้ - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 
สลากออมทรัพย ์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 
เงินใหกู้ย้มื 11,117,170.98 - - 11,117,170.98 
รวม 26,397,868.35 380,930,000.00 3,591,258.18 410,919,126.53 
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจดัแบ่งตามระยะเวลานบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินถึงวนัท่ีท่ีมีการ 
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 ภายใน 1 ปี เกินกวา่ 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 อตัราดอกเบ้ีย

ถวัเฉล่ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ       

   เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน 195,930,000.00 59,000,000.00 - 254,930,000.00 1.25 - 3.20 

   หุน้กู ้ - 65,000,000.00 70,000,000.00 135,000,000.00 2.85 - 4.92 

   พนัธบตัร - 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 4.32 - 5.00 

   สลากออมทรัพย ์ - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 0.00 - 2.00 

รวม 195,930,000.00 135,000,000.00 75,000,000.00 405,930,000.00  

 
 (หน่วย: บาท) 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ภายใน 1 ปี เกินกวา่ 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 อตัราดอกเบ้ีย

ถวัเฉล่ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ       

   เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน 349,930,000.00 - - 349,930,000.00 1.30-3.60 

   หุน้กู ้ - 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 3.85-6.50 

   สลากออมทรัพย ์ 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 0.00-2.00 

รวม 350,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 380,930,000.00  
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับประกนัภยั และการท าประกนัภยัต่อเป็น
เงินตราต่างประเทศ  โดยบริษทัไม่ไดท้ าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียง อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัฯ ไม่มีผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอยา่งเป็นสาระส าคญั  เน่ืองจาก
วิธีปฏิบติัของสัญญาประกนัภยัรายใหญ่ จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเดียวกนัระหว่างสัญญารับประกนัภยักบัสัญญาเอา
ประกนัภยัต่อ 

24.2 มลูค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ 
และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วิธีการก าหนดมลูค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด 
แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มลูค่ายติุธรรมจะก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี  
  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มลูค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด  
- เงินลงทุนทัว่ไป มลูค่ายติุธรรมไม่สามารถค านวณไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย  
- เงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้และตัว๋เงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดเหลือน้อยกว่า 90 วนั 

มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมาณโดยวิธีการหา
ส่วนลด กระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุญัญาคงเหลือ  

  เงินใหกู้ย้ืม  
- มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั และไม่มีความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัของ

การ ใหสิ้นเช่ือถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้
กูย้ืมท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีประมาณโดยใชวิ้ธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย   
ปัจจุบนั 

25. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัฯ คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการ 
ด ารงเงินกองทุนฯให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกนัภยั  
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26. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 14 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 14 ลา้นบาท) วางไว ้  
เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ.
2535    

27. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ และ 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30.00 ลา้นบาท  ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์น
การวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน  

28. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 
ของเงินเดือน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุงานของพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ กองทุน 
กสิกร จ ากดั ซ่ึงจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุน เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.37 ลา้นบาท         
และ 0.40 ลา้นบาท ตามล าดบั 

29. ส ารองตามกฎหมาย 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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30. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จ ากดัและภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคาร จ านวนเงินรวม 64.93 ลา้นบาท 
และสลากออมทรัพย ์จ านวนเงินรวม 0.40 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
เงินฝากธนาคาร    
      ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
      หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
      หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน  30,000,000.00  30,000,000.00 
      ค ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
      ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 64,930,000.00  64,930,000.00 
สลากออมทรัพย ์    
      ค ้าประกนัศาล 400,000.00  200,000.00 
รวม 400,000.00  200,000.00 

 

31. หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา้และภาระผกูพนั 

คดฟ้ีองร้อง  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯถกูฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถ์ูก
ฟ้องเป็นจ านวนเงินโดยรวมประมาณ 2.96 ลา้นบาท และ 1.52 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ี
อาจจะ เกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรม ์จ านวน 0.92 ลา้นบาท และ 
0.32 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดว่าจะชนะคดี บริษทัฯจึง
ไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจ านวน 0.46 ลา้นบาท 

การค า้ประกนั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 
เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัไฟฟ้า และการใชบ้ตัรเครดิต 
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32. ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดและไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้น
การค านวณก าไรต่อหุน้ของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ (ปรับปรุงจ านวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุน้ปัน
ผล ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 จ านวน 6 ลา้นหุน้ ตามหมายเหตุขอ้ 20 โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึน
ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

(หน่วย : บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยนยน 

 2558  2557  2558  2557 

ก าไรส าหรับงวด 8,926,369.16  3,204,757.77  32,231,802.16  16,550,665.17 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 12,000,000  12,000,000  12,000,000  12,000,000 
        

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.74  0.27  2.69  1.38 

 

33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้ก าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วน
งานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯไดร้ายงาน
ส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงาน
ของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ดงัน้ี 
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33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 15,824,909.86  2,881,209.74  34,154,540.17  987,175.69  5,043,277.34  58,891,112.80 
หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 5,252,474.44  1,556,320.00  1,590,026.96  69,482.60  4,780,964.75  13,249,268.75 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 10,572,435.42  1,324,889.74  32,564,513.21  917,693.09  262,312.59  45,641,844.05 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (312,967.86)  19,945.02  5,788,334.83  (513,366.72)  121,021.45  5,102,966.72 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 10,259,467.56  1,344,834.76  38,352,848.04  404,326.37  383,334.04  50,744,810.77 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,368,470.59  441,851.19  264,517.64  20,717.15  870,593.31  2,966,149.88 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 11,627,938.15  1,786,685.95  38,617,365.68  425,043.52  1,253,927.35  53,710,960.65 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน  424,455.29 

 
90,712.24 

 
11,449,858.79 

 
62,723.76 

 
539,147.12 

 
12,566,897.20 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,416,145.65  396,696.03  4,461,858.14  215,193.30  819,275.18  9,309,168.30 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 898,847.29  581,160.00  11,475,589.87  -  319,070.00  13,274,667.16 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 4,739,448.23  1,068,568.27  27,387,306.80  277,917.06  1,677,492.30  35,150,732.66 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           10,740,047.75 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           7,820,180.24 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           5,999,735.05 
รายไดอ่ื้น           480,736.24 
ก าไรจากการด าเนินงาน           14,300,651.53 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (3,816,431.61) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           10,484,219.92 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (1,557,850.76) 
ก าไรส าหรับงวด           8,926,369.16 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 14,824,142.27  3,937,800.00  45,103,578.67  165,301.50  5,061,049.00  69,091,871.44 
หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 5,049,351.61  2,539,648.00  2,216,639.89  28,616.70  4,966,303.85  14,800,560.05 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 9,774,790.66  1,398,152.00  42,886,938.78  136,684.80  94,745.15  54,291,311.39 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (137,412.21)  14,475.64  (8,354,645.57)  9,323.69  131,741.38 
 

(8,336,517.07) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 9,637,378.45  1,412,627.64  34,532,293.21  146,008.49  226,486.53  45,954,794.32 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,264,477.44  710,770.78  370,253.32  8,048.71  899,624.29  3,253,174.54 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 10,901,855.89  2,123,398.42  34,902,546.53  154,057.20  1,126,110.82  49,207,968.86 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน  (1,857,731.20)  1,103,808.69  10,608,743.53  1,560.69  241,516.60  10,097,898.31 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,109,183.53  504,861.24  5,794,628.25  29,264.05  842,660.56  10,280,597.63 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 717,321.19  330,960.00  14,824,397.88  -  190,000.00  16,062,679.07 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 1,968,773.52  1,939,629.93  31,227,769.66  30,824.74  1,274,177.16  36,441,175.01 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           11,758,123.94 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           1,008,669.91 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           5,888,384.96 
ก าไรจากเงินลงทุน           - 
รายไดอ่ื้น           1,742,658.84 
ก าไรจากการด าเนินงาน           8,639,713.71 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (5,225,017.82) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           3,414,695.89 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (209,938.12) 
ก าไรส าหรับงวด           3,204,757.77 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 

ประกนั
อคัคีภยั 

 ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 49,234,533.42  8,114,040.22  117,935,807.12  1,982,801.26  20,257,026.10  197,524,208.12 
หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 16,920,508.19  3,942,445.00  5,636,531.92  151,164.20  18,827,212.20  45,477,861.51 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 32,314,025.23  4,171,595.22  112,299,275.20  1,831,637.06  1,429,813.90  152,046,346.61 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (1,902,205.67)  263,668.40  7,214,342.28  (1,039,516.80)  (564,892.73)  3,971,395.48 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 30,411,819.56  4,435,263.62  119,513,617.48  792,120.26  864,921.17  156,017,742.09 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,621,170.27  1,186,891.55  942,086.64  47,469.72  3,448,372.91  10,245,991.09 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 35,032,989.83  5,622,155.17  120,455,704.12  839,589.98  4,313,294.08  166,263,733.18 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน  2,175,570.78  106,155.48  27,417,802.73  142,898.55  1,233,252.18 

 
31,075,679.72 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 10,577,755.64  1,159,772.06  15,321,952.65  486,539.29  3,242,836.78  30,788,856.42 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,729,282.77  1,743,480.00  37,881,367.70  -  805,210.00  43,159,340.47 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 15,482,609.19  3,009,407.54  80,621,123.08  629,437.84  5,281,298.96  105,023,876.61 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           36,108,900.98 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           25,130,955.59 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           17,703,602.55 
รายไดอ่ื้น           8,844,164.53 
ก าไรจากการด าเนินงาน           51,678,722.67 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (13,337,686.94) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           38,341,035.73 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (6,109,233.57) 
ก าไรส าหรับงวด           32,231,802.16 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ประกนั
อคัคีภยั 

 ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 47,387,757.72  11,343,905.41  130,841,899.57  558,517.24  18,480,828.83  208,612,908.77 
หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 16,734,976.78  6,765,896.22  6,744,083.07  113,735.35  17,868,477.45  48,227,168.87 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,652,780.94  4,578,009.19  124,097,816.50  444,781.89  612,351.38  160,385,739.90 
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้ (3,197,768.90)  140,972.89  (17,728,524.28)  (15,890.84)  68,119.11 
 

(20,733,092.02) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 27,455,012.04  4,718,982.08  106,369,292.22  428,891.05  680,470.49  139,652,647.88 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,105,382.74  2,011,156.77  1,168,179.70  35,442.29  3,243,396.80  10,563,558.30 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 31,560,394.78  6,730,138.85  107,537,471.92  464,333.34  3,923,867.29  150,216,206.18 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน  3,915,114.18  1,098,975.51  28,824,887.07  92,826.14  (1,089,146.59)  32,842,656.31 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 10,011,194.98  1,546,900.93  16,983,621.17  102,367.19  2,832,088.00  31,476,172.27 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,837,093.17  1,651,320.00  37,747,650.63  -  761,845.00  42,997,908.80 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 16,763,402.33  4,297,196.44  83,556,158.87  195,193.33  2,504,786.41  107,316,737.38 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           33,353,868.92 
ก าไรจากการรับประกนัภยั           9,545,599.88 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           17,476,800.92 
ก าไรจากเงินลงทุน           1,698,061.50 
รายไดอ่ื้น           5,422,109.36 
ก าไรจากการด าเนินงาน           34,142,571.66 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (14,764,431.60) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           19,378,140.06 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (2,827,474.89) 
ก าไรส าหรับงวด           16,550,665.17 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                       ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์       นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
         (หน่วย : บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั

เบด็เตล็ด 

สินทรัพยท่ี์ปัน

ส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 28,929,429.31 5,203,660.58 19,858,440.77 520,673.62 15,482,073.76 728,063,709.61 798,057,987.65 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 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 

  หนีสิ้น        

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 62,965,702.22 7,678,627.00 93,981,795.49 1,616,355.39 17,168,304.58 31,751,969.05 215,162,753.73 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

 

34. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
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