
       

 

 

 

 

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถื้อหุน้บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย                  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง     

ส่วนของเจา้ของ   และงบกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี        

ท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ ับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่า น้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควร             

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น

เพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบตัิตามขอ้กําหนด            

ดา้นจรรยาบรรณ   รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย ่างสมเหตุสมผลว่า             

งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาํระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง      

การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสําระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงิน

โดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)             

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง    

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

บริษทั  สอบบญัชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 

 

 

 

   (นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

 

 

วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 



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

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 13,421,879.10          19,883,444.37          
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 4,870,642.42            3,663,416.87            
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7 20,912,427.62          23,249,601.38          
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 41,461,358.66          54,787,960.90          
สินทรัพยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 9
       เงินลงทนุเผ่ือขาย 232,716,794.94        247,956,894.16        
       เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนด 406,866,600.00        380,930,000.00        
      เงินลงทนุทัว่ไป 341,060.00               341,060.00               
       รวม 639,924,454.94        629,227,954.16        
เงินใหกู้ย้ืม 10 12,321,661.22          11,117,170.98          
ทรัพยสิ์นรอการขาย 119,000.00               119,000.00               
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 11 48,529,637.46          50,093,730.65          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 237,349.85               204,888.40               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 7,119,105.13            9,035,383.49            
สินทรัพยอ่ื์น 9,181,862.48            8,999,294.00            
          รวมสินทรัพย์ 798,099,378.88        810,381,845.20        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                (  นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู   )

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,227,333.88            -                            

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 13 16,258,761.97          16,071,149.32          

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

   ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 14 37,305,930.64          33,038,769.42          

   ส ารองเบ้ียประกนัภยั 15 112,074,567.35        132,823,863.48        

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 7,323,858.01            6,980,593.27            

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 11,206,390.00          11,506,093.00          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 12,404,015.99          15,452,035.83          

หน้ีสินอ่ืน 18 13,546,556.71          16,256,818.13          

          รวมหน้ีสิน 211,347,414.55        232,129,322.45        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558
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(หน่วย : บาท)

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

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 19 120,000,000.00        

       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 19 120,000,000.00        

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 258,000,000.00        258,000,000.00        

   ก  าไรสะสม

       จดัสรรแลว้

            ส ารองตามกฎหมาย 33 12,000,000.00          6,000,000.00            

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 147,135,900.38        192,444,379.42        

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 49,616,063.95          61,808,143.33          

               รวมส่วนของเจา้ของ 586,751,964.33        578,252,522.75        

               รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 798,099,378.88        810,381,845.20        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)



(หน่วย : บาท)

หมายแหตุ 2558 2557

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 22 203,993,057.10     189,762,756.91     

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 15,714,032.98       15,346,485.42       

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 219,707,090.08     205,109,242.33     

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 49,579,445.66       44,825,196.74       

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 38,673,311.30       40,928,980.49       

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 52,906,412.30 58,106,200.82 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 23 52,417,491.58 46,937,475.58 

รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 193,576,660.84 190,797,853.63 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั 26,130,429.24 14,311,388.70 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 21,248,076.29 21,130,224.13 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - 1,717,794.00 

รายไดอ่ื้น 11,668,924.45 7,992,689.50 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 59,047,429.98       45,152,096.33       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558



(หน่วย : บาท)

หมายแหตุ 2558 2557

เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 645,118.56 735,223.63 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั 544,736.58 612,198.51 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 14,460,126.23 17,826,941.38 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 43,397,448.61 25,977,732.81 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 21 7,440,608.45 4,391,945.31 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 35,956,840.16 21,585,787.50 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (331,649.00) (1,641,475.00) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 66,329.80 328,295.00 

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - สุทธิจากภาษี (265,319.20) (1,313,180.00)

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (15,240,099.22) 29,292,818.70 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 3,048,019.84 (5,858,563.74) 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (12,192,079.38) 23,434,254.96

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีสุทธิจากภาษี (12,457,398.58) 22,121,074.96       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปี 23,499,441.58 43,706,862.46

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 12,000,000 12,000,000

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 34 3.00 1.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558



บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

2558 2557

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 224,060,334.51 244,137,147.56

     เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (33,363,016.65) (32,412,412.35)

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (28,583,598.47) (90,270,744.57)

     ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (4,699,654.55) (5,014,828.09)

     ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (23,386,088.46) (25,643,725.94)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (52,906,412.30) (58,106,200.82)

     ดอกเบ้ียรับ 11,893,325.63 14,218,242.67

     เงินปันผลรับ 8,147,525.11 7,206,325.91

     รายไดอ่ื้น 11,668,924.45 7,992,689.50

     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (71,287,115.58) (62,220,218.47)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,230,666.41)        (4,643,511.67)        

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 37,313,557.28 (4,757,236.27)

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

     กระแสเงินสดไดม้า

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                              15,327,114.00

        เงินฝากสถาบนัการเงิน 95,000,000.00 -                              

        เงินใหกู้ย้มื 2,605,509.76 2,839,628.01

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 97,605,509.76 18,166,742.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558
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บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

2558 2557

     กระแสเงินสดใชไ้ป

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (120,600,000.00) (35,628,714.00)

        เงินใหกู้ย้มื (3,810,000.00) (1,340,000.00)

        เงินฝากสถาบนัการเงิน (336,600.00) 43,000,000.00

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,464,532.31) (459,168.37)

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (169,500.00) (132,500.00)

           เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (126,380,632.31) 5,439,617.63

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (28,775,122.55) 23,606,359.64

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 (6,461,565.27) 7,829,542.69

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 19,883,444.37 12,053,901.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 13,421,879.10 19,883,444.37

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

    รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

   - ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย

    (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (12,192,079.38) 23,434,254.96

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

(สุทธิจากภาษีเงินได)้ (265,319.20) (1,313,180.00)

   - บริษทัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั จ  านวน 6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

    หุ้นละ 10 บาท 60,000,000.00 -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558



(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ

 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 20 -                           -                           -                           (9,000,000.00) -                           (9,000,000.00)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           21,585,787.50 23,434,254.96 45,020,042.46

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน -                           -                           -                           (1,313,180.00) (1,313,180.00)

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 19 , 20.1 60,000,000.00 -                           -                           (60,000,000.00) -                           -                           

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

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 33 -                           -                           6,000,000.00 (6,000,000.00) -                           -                           

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           35,956,840.16 (12,192,079.38) 23,764,760.78

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน -                           -                           -                           (265,319.20) (265,319.20)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 147,135,900.38 49,616,063.95 586,751,964.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
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   บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
      

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) สถานะทางกฎหมาย 
   บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 

ทะเบียน บมจ. เลขท่ี 0107537000807 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวนิาศภยั      
 (ข) บริษทัมีท่ีอยูท่ี่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  และ
ขอ้กาํหนดโดยสาํนกังานประกาศคณะกรรมการกาํกบัและตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  เร่ืองหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลา
ในการจดัทาํและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัภยัฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2556) 
ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงสามารถใชรู้ปแบบงบการเงินตามประกาศฉบบัเดิม ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 

งบการเงินของบริษทัฯจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งงวด 
บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นว
ปฏิบัติทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ี
กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2   การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งงวด (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญได้แก่การเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดให้บริษทัจัดกลุ่มรายการท่ีแสดงอยู่ใน “กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้
รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมลูค่ายติุธรรม 
มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป
ในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

         2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
สภาวิชาชีพบญัชี ได ้ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 
 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงนิ (ปรับปรุง 2558) 
   

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ  

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด  

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ
ขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/Framework.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2010%20revised%202558+.pdf


- 3 - 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

         2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง  
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

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) กาํไรต่อหุน้  

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล  

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม  

มาตรฐานรายงานทางการเงิน   

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ  

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั  

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจ  และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน  

http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2019.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2036.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2038.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2041.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TFRS%202.pdf
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

         2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน เร่ือง  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม  

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ‟ กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน ‟ ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้‟ การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายไดร้ายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ‟ ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า และ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TFRS%2010.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TFRS%2013.pdf
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

         2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้(ต่อ) 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวต่อ         
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้
 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
3.1. การรับรู้รายได ้

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 
เบ้ียประกนัภยัรับถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัต่อ
และส่งคืนแลว้และปรับปรุงดว้ยสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้สําหรับกรมธรรมท่ี์มีอายุไม่เกิน    
1 ปี และ ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่าย
ล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ค) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ  
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ  
ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่านายหนา้สาํหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก 
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 
ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือ
มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ                เร่ือง  
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TFRIC%2021.pdf
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 

3.2. สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

(ก) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัฯ ตั้งเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการจดัสรร
เงินสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยัดงัน้ี 

ประเภทการประกนั วธีิการคาํนวณเงินสาํรอง 

- การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว  การประกนัอุบติัเหตุ         
การเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อย ของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัยงัคง
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

- การประกนัภยัอ่ืน - วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 
 

(ข) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัสาํรองไวเ้พ่ือชดใชค่้าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคตสาํหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใช้
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิง
จากขอ้มลูในอดีต 

สํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกว่า
สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

3.3. สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บการ
แจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่าย
บริหาร มลูค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

บริษัทฯได้ตั้ งสํารองเพ่ิมเติมสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสาํหรับความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้
และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

3.4. ค่าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 

3.5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

3.6. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากจาํนวนท่ีคาดว่า
จะเรียกเก็บไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต การ
วิเคราะห์อายหุน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.7. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

(ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํท่ีวางไวจ้ากการรับ
ประกนัภยัต่อ และสาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ   

เงินค้างรับจากบริษทัประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทน ค้างรับ และรายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัท
ประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ หกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากสินไหมทดแทนคา้งรับท่ีมีอายุคา้งนานเกิน 2 
ปีข้ึนไป ประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณข้ึน โดยอา้งอิงจากสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของ
สํารองเบ้ียประกนัภยั และสํารองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยการคาํนวณ
สาํรองประกนัภยั 

(ข) เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํท่ีบริษทัถือไวจ้ากการ
เอาประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการ
เดียวกัน (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อหรือเจ้าหน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเข้าเง่ือนไขการหักกลบทุกข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) กิจการตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับ
ประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 

3.8. เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์
เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า หลกัทรัพย์
ดังกล่าวไปยงักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จาํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของ จนกระทั่งจาํหน่าย
หลกัทรัพย ์จึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่านั้นในกาํไรขาดทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/
ส่วนตํ่ากวา่มลูค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบั
ดอกเบ้ียรับ 

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงตามราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย
ของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชร้าคาจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย มลูค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

บริษทัฯ จะบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
กาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน
ไดบ้นัทึกเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากว่า
ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

3.9. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

อสังหาริมทรัพยร์อการขาย แสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่า
เผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยด์งักล่าว 

3.10. เงินใหกู้ย้ืมและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

เงินใหกู้ย้ืมแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัฯ ตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
การเรียกเกบ็หน้ี การวิเคราะห์อายุหน้ี การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหน้ีและราคาประเมินของหลกัประกนั
ของลกูหน้ีแต่ละรายในปัจจุบนั 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 

3.11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

(ก) ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

(ข) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร และส่วนปรับปรุง 20   ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   5   ปี 
ยานพาหนะ   5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

3.12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี) ค่าตัด
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการ
ใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี 

3.13. การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯ จะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้น
มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯ จะประมาณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
สูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯ จะลดมลูค่าของสินทรัพยน์ั้นลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง 
ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า 

3.14. ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษี

ท่ีประกาศ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในปีก่อนๆ 

(ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

1) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นบริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีบริษทัฯคาดว่า
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสิน
ภาษี 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 

3.14. ภาษีเงินได ้(ต่อ) 

2) บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี และรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชน้ั้น 

3) บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินและจะปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์หรือมีการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

4) บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้กรณีท่ี
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะถูกบนัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

3.15. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดย
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบั
บริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ 

3.16. ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ
จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 
3.16. ผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ข้อสมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติ
เก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ 
และอตัราเงินเฟ้อ 
บริษทัฯรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้กาํไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนในกาํไรขาดทุน 

3.17. สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าดาํเนินงานในการเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่าไดจ้ดั
ประเภท เป็นการเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตก้ารเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายภายใตอ้ายสุญัญาเช่า 

3.18. เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  
ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

3.19. ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  
บริษทัฯ บนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระ
ผูกพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัฯ ตอ้งชาํระหรือชดใช้ตามภาระ
ผกูพนันั้น และจาํนวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

3.20. การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การ
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ย
เหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 

3.21. ขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกล
ยทุธ์ 

3.22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ซ่ึงนโยบายการบญัชี
เฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.23. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงคาํนวณโดยการหารยอด
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั    

 

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

4.1. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเบีย้ประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์าก
การประกนัภยัต่อ ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได ้
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้าง และตาม
สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วน
สินทรัพยจ์าการประกนัภยัต่อ พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูลเงินกองทุนท่ีปรากฎอยู ่
ณ วนัปิดบญัชี และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 
4.2. ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่า
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

4.3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมลูค่าซากสาํหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณ
การในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์
นั้น 

4.4. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นาํไปหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีได ้บริษทัไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทาง
ภาษีอย่างรอบคอบและเป็นไปได้ เพ่ือใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สมมติฐานของบริษทั
เก่ียวกบัความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชัว่คราวทาง
ภาษี และการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีสําคญัในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญั
ของฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

4.5. ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้แล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานบนัทึกในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยการคาํนวณจากหลายสมมติฐาน ดว้ยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาํหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็นประจาํตาม
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาและสถานการณ์ปัจจุบนั 

4.6. ผลประโยชน์พนักงาน 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ 
และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 
4.7. ส ารองความเส่ียงภัยท่ีไม่ส้ินสุด  

สํารองประกนัภยัสําหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้การ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการประมาณ
เงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณการอย่างดีท่ีสุด 
ณ ขณะนั้น 

4.8. คดีฟ้องร้อง 
บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจาํนวนท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้
 

5. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ บริษทัฯจะใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่าวแทน 

ล าดับช้ันของมลูค่ายติุธรรม 
ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้าํนิยามของลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

„ ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ิสินอย่าง
เดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่าได ้

„ ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

„ ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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5. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     
       เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์‟ เผื่อขาย    

            หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ‟ หุ้นทุน 74,683,554.90 - - 74,683,554.90 

    หลกัทรัพยเ์อกชน ‟ หุ้นทุน 158,033,240.04 - - 158,033,240.04 

รวมสินทรัพย์ 232,716,794.94 - - 232,716,794.94 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     
       เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์‟ เผื่อขาย    

            หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - หุ้นทุน 76,648,537.00 - - 76,648,537.00 

    หลกัทรัพยเ์อกชน ‟ หุ้นทุน 171,308,357.16 - - 171,308,357.16 

รวมสินทรัพย์ 247,956,894.16 - - 247,956,894.16 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

              (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินสด 1,234,480.79 1,011,488.82 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 12,187,398.31 18,871,955.55 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลา 
     และบตัรเงินฝากธนาคาร  255,266,600.00 349,930,00.00 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  268,688,479.10 369,813,444.37 
(หกั)  เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา 
           ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า (190,336,600.00) (285,000,000.00) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้  (64,930,00.00) (64,930,000.00) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,421,879.10 19,883,444.37 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 64.93 ลา้นบาท  ไปวางคํ้าประกนัตาม 
หมายเหตุขอ้ 36 

 

7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มียอดคงเหลือเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ โดยจาํแนกอายุเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 
นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 

 
จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
จากตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 
จากการรับ

ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 244,397.79 17,236,991.93 797,678.15 18,279,067.87 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 29,190.95 287,396.07 76,034.80 392,621.82 
คา้งรับ 31 ‟ 60  วนั 642.21 411,260.78 81,894.45 493,797.44 
คา้งรับ 61 ‟ 90 วนั 463.00 1,746,477.49 - 1,746,940.49 
คา้งรับ 91 วนั ‟ 1 ปี - 490,258.99 - 490,258.99 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี - 573,042.88 - 573,042.88 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 274,693.95 20,745,428.14 955,607.40 21,975,729.49 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (1,063,301.87) - (1,063,301.87) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ‟ สุทธิ 274,693.95 19,682,126.27 955,607.40 20,912,427.62 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2557 

 
จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
จากตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 
จากการรับ

ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 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 

 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ‟ สุทธิ 9,235,688.24 21,093,236.15 
เงินสาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 32,225,670.42 33,694,724.75 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ‟ สุทธิ 41,461,358.66 54,787,960.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ ไดร้วมสาํรองประกนัภยั
ส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อของอุทกภยั จาํนวน  0.61 ลา้นบาท และจาํนวน 0.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จาํแนกอาย ุดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 9,234,300.42 21,060,863.56 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 1,387.82 1,671.68 
คา้งรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี - 25,468.88 
คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี - 5,232.03 
รวม เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 9,235,688.24 21,093,236.15 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

9.1  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
   2558  (หน่วย : บาท) 

 ราคาทุน กาํไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่อสินทรัพยร์วม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
   หุ้นทุน 41,030,711.00 43,236,125.00 (9,583,281.10) 74,683,554.90 9.36 
   รวม 41,030,711.00 43,236,125.00 (9,583,281.10) 74,683,554.90 9.36 
หลกัทรัพยเ์อกชน      
   หุ้นทุน  129,666,004.00 49,148,650.60 (20,781,414.56) 158,033,240.04 19.80 
   รวม 129,666,004.00 49,148,650.60 (20,781,414.56) 158,033,240.04 19.80 
รวมเงนิลงทุนเผื่อขาย 170,696,715.00 92,384,775.60 (30,364,695.66) 232,716,794.94 29.16 

 
   2557  (หน่วย : บาท) 

 ราคาทุน กาํไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่อสินทรัพยร์วม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
   หุ้นทุน 41,030,711.00 43,640,550.00 (8,022,724.00) 76,648,537.00 9.46 
   รวม 41,030,711.00 43,640,550.00 (8,022,724.00) 76,648,537.00 9.46 
หลกัทรัพยเ์อกชน      
   หุ้นทุน 129,666,004.00 54,662,552.14 (13,020,198.98) 171,308,357.16 21.14 
   รวม 129,666,004.00 54,662,552.14 (13,020,198.98) 171,308,357.16 21.14 
รวมเงนิลงทุนเผื่อขาย 170,696,715.00 98,303,102.14 (21,042,922.98) 247,956,894.16 30.60 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
9.2  เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด 

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ร้อยละของเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยต่์อ

สินทรัพยร์วม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ร้อยละของเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยต่์อ

สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

สลากออมทรัพย ์ 1,600,000.00 0.20 1,000,000.00 0.12 

พนัธบตัร ‟ ต่างประเทศ 15,000,000.00 1.88   

หุ้นกู ้‟ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 20,000,000.00 2.51 - - 

รวม 36,600,000.00 4.59 1,000,000.00 0.12 

หลกัทรัพยเ์อกชน     

หุ้นกู-้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 115,000,000.00 14.41 30,000,000.00 3.70 

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 255,266,600.00 31.98 319,930,000.00 39.48 

บตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน - - 30,000,000.00 3.70 

รวม 370,266,600.00 46.39 379,930,000.00 46.88 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดสุทธิ 406,866,600.00 50.98 380,930,000.00 47.00 
 

9.3  เงินลงทุนทัว่ไป 

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ร้อยละของเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยต่์อ

สินทรัพยร์วม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ร้อยละของเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่อสินทรัพยร์วม 

เงนิลงทุนทั่วไป     

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 341,060.00 0.04 341,060.00 0.04 

รวมเงนิลงทุนทั่วไปสุทธิ 341,060.00 0.04 341,060.00 0.04 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

9.4  ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2558 

 ครบกาํหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
สลากออมทรัพย ์ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
พนัธบตัร ‟ ต่างประเทศ - 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 
หุ้นกู ้‟ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - 20,000,000.00 20,000,000.00 

รวม - 11,600,000.00 25,000,000.00 36,600,000.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน     

หุ้นกู-้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 65,000,000.00 50,000,000.00 115,000,000.00 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 196,266,600.00 59,000,000.00 - 255,266,600.00 

รวม 196,266,600.00 124,000,000.00 50,000,000.00 370,266,600.00 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 196,266,600.00 135,600,000.00 75,000,000.00 406,866,600.00 

 
 (หน่วย : บาท) 

 2557 

 ครบกาํหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 1,000,000.00                      -                      - 1,000,000.00 

รวม 1,000,000.00                      -                      - 1,000,000.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน     

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 

รวม 349,930,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 379,930,000.00 

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

 

 



- 21 - 

 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ของตราสารหน้ี มีดงัน้ี  

  (หน่วย : บาท) 
    2558 2557 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด   
ราคาทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  380,930,000.00 403,930,000.00 
ซ้ือระหวา่งงวด 120,936,600.00 339,930,000.00 
ไถ่ถอนระหวา่งงวด (95,000,000.00) (362,930,000.00) 
ราคาทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม  406,866,600.00 380,930,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 64.93 ลา้นบาท และสลากออม
ทรัพย ์จาํนวนเงิน 0.00 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามหมายเหตุ  36 

10. เงินให้กู้ยมื  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้ืมโดยจาํแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระ ดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 

  31 ธนัวาคม 2558 
  ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม  

ระยะเวลาคา้งชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย รวม 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11,456,265.83 - 865,395.39 - 12,321,661.22 - 12,321,661.22 

รวม 11,456,265.83 - 865,395.39 - 12,321,661.22 - 12,321,661.22 
 

 

   

  31 ธนัวาคม 2557 
  ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม  

ระยะเวลาคา้งชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย รวม 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 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 

10.1  เงินให้กูย้ืม โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั อตัราดอกเบ้ีย   
เงินกูร้้อยละ MLR ‟ 1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    

 10.2  เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลคํ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR ‟ 1.5 ต่อ
ปี และ MOR ต่อปี 

 10.3  เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูรั้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
      (หน่วย: บาท)  
  2558 
 
 

  
 
 

ท่ีดิน 

 
 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
 
 

รวม 

 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  41,549,000.00 80,536,138.70 53,053,635.16 15,048,462.54 190,187,236.40  
     ซ้ือเพ่ิม  - - 568,035.31 895,499.00 1,463,534.31  
     จาํหน่าย  - - - (521,250.00) (521,250.00)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   41,549,000.00 80,536,138.70 53,621,670.47 15,422,711.54 191,129,520.71  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :         
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  - 73,607,443.88 51,575,156.18 14,910,905.69 140,093,505.75  
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   - 2,307,917.08 554,207.59 165,500.83 3,027,625.50  
     จาํหน่าย  - - - (521,248.00) (521,248.00)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  - 75,915,360.96 52,129,363.77 14,555,158.52 142,599,883.25  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :          
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  41,549,000.00 6,928,694.82 1,478,478.98 137,556.85 50,093,730.65  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    41,549,000.00 4,620,777.74 1,492,306.70 867,553.02 48,529.637.46   

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     3,028,625.50      
       

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม จาํนวน 99.65 
ลา้นบาท และจาํนวน 95.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่สินทรัพยย์งัคงใชง้านอยู ่
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
      (หน่วย: บาท)  
  2557 
 
 

  
 
 

ท่ีดิน 

 
 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
 
 

รวม 

 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  41,549,000.00 80,536,138.70 52,588,102.41 15,456,462.54 190,129,703.65  
     ซ้ือเพ่ิม  - - 464,532.75 - 464,532.75  
     จาํหน่าย  - - - (408,000.00) (408,000.00)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   41,549,000.00 80,536,138.70 53,053,635.16 15,048,462.54 190,187,236.40  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :         
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  - 71,299,526.80 51,061,556.73 14,510,703.27 136,871,786.80  
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - 2,307,917.08 512,599.45 802,838.04 3,623,354.57  
     จาํหน่าย  - - - (402,635.62) (402,635.62)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  - 73,607,443.88 51,575,156.18 14,910,905.69 140,093,505.75  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :          
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557    41,549,000.00 6,928,694.82 1,478,478.98 137,556.85 50,093,730.65  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557     3,623,354.57      
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 

   

   

โปรแกรม   

คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,639,571.03 

     เพ่ิมข้ึน  132,500.00 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,772,071.03 

     เพ่ิมข้ึน 169,500.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 1,941,571.03 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 1,439,884.00 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 127,298.63 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,567,182.63 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 137,038.55 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 1,704,221.18 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 204,888.40 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 237,349.85 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2558 137,038.55 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2557 127,298.63 

13. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เบ้ียประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 8,077,709.83 8,812,160.22 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 8,181,052.14 7,258,989.10 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 16,258,761.97 16,071,149.32 
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14. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  
  (หน่วย : บาท) 
  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,038,769.42 87,497,384.91 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม  
     ทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 

  

- เกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 1,072,445.83 2,683,048.95 
- เกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดต้กลง 1,915,696.29 (9,979,881.83) 
- เกิดข้ึนแลว้และตกลงแลว้ 46,591,303.54 53,792,649.11 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม   
     ทดแทนจ่ายระหวา่งปี 

 
(45,312,284.44) 

 
(100,954,431.72) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  37,305,930.64 33,038,769.42 
 

จาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดจากสญัญารับประกนัภยัต่อ              9,387,009.46 10,522,604.86 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และ 2557 สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายไดร้วมสาํรองค่าสินไหม
ทดแทนของ อุทกภยัท่ีเกิดข้ึน จาํนวน 1.10  ลา้นบาท และ จาํนวน 1.95 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  

15. ส ารองเบีย้ประกนัภัย  
15.1 สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

  (หน่วย : บาท)  
  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 132,823,863.48 114,920,732.81 
เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปีน้ี 245,452,101.40 270,208,813.30 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (266,201,397.53) (252,305,687.63) 
ยอดคงเหลือ 112,074,567.35 132,823,863.48 

15.2 สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด  
    (หน่วย : บาท)  
  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 41,179,727.85 38,947,744.56 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในปีน้ี  27,879,427.82 41,180,222.75 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี  (41,179,727.83) (38,948,239.46) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 27,879,427.84 41,179,727.85 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จาํนวนเงิน 27.88 ลา้นบาท (ปี 2557 
จาํนวน 41.18 ลา้นบาท) เน่ืองจากสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจาํนวนตํ่ากว่าสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได ้
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16. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MOR ‟ 3.00 ต่อปี ซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 36 
 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้   (หน่วย : บาท) 
  ผลประโยชนร์ะยะยาว 
  2558 2557 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม     
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั  491,993.00 402,456.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  386,245.00 415,750.00 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน  

 
331,649.00 1,641,475.00 

รวมค่าใชจ่้าย  1,209,887.00 2,459,681.00 
ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้    
มุลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผกูพนั  10,874,741.00 9,864,618.00 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน  

 
331,649.00 1,641,475.00 

รวมภาระผกูพนั  11,206,390.00 11,506,093.00 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  
     ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

 11,506,093.00 9,046,412.00 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั   491,993.00 402,456.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย   386,245.00 415,750.00 
หกั ผลประโยชนโ์ครงการจ่าย   1,509,590.00 - 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน  

  
331,649.00 

 
1,641,475.00 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   11,206,390.00 11,506,093.00 
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17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  ปี 2558 ปี 2557 
  ร้อยละ ร้อยละ 
การเกษียณอาย ุ  60 ปี 60 ปี 
อตัราคิดลด  2.59 3.54 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน  3.39 3.84 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  0.00 ‟ 13.00 0.00 ‟ 20.00 
อตัรามรณะ  TMO2008 TMO2008 

 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐาน 
(หน่วย : บาท) 

31 ธนัวาคม 2558 
อตัราคิดลด 483,249.00 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (233,623.00) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 425,945.00 
การปรับปรุงประสบการณ์ (343,922.00) 

รวม 331,649.00 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  (หน่วย : บาท) 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (282,996.00)  300,832.00 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 296,952.00  (282,106.00) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (285,349.00)  302,653.00 

 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่
ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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18. หนีสิ้นอื่น 
  (หน่วย : บาท)  
  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,102,469.39 3,457,784.01 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,512,368.45 8,702,742.48 
อ่ืนๆ 2,931,718.87 4,096,291.64 
รวม 13,546,556.71 16,256,818.13 
 

19. ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯในระหวา่งงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีเกิดจากการจ่าย
หุน้ปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 ดงัน้ี 
 

หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินบาท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,000,000 60,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 6,000,000 60,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 12,000,000 120,000,000 
หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,000,000 60,000,000 
เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 6,000,000 60,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 12,000,000 120,000,000 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
19.1 มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียน

จากเดิม 60 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
19.2 อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทั้งส้ินไม่เกิน 60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายปันผล 10 บาทต่อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดร้ายงานผลจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผลจริง จาํนวน 6 ลา้นหุน้ แก่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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20. เงินปันผลจ่าย 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2535 ถึง 2557 จาํนวนรวมทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
20.1 หุน้ปันผล 

มีมติจ่ายเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ในอตัรา 1 หุน้
เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 10 บาทต่อหุน้ 

20.2 เงินปันผลจ่าย 
มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท จาํนวน 6 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 15 ลา้นบาท 

โดย บริษทัฯ จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้จากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท จาํนวน 6 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 9 ลา้นบาท บริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 
 

21. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
21.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
สาํรองเบ้ียประกนัภยั 388,288.24 2,349,660.36 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 2,034,804.70 1,569,621.05 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงาน                                       

ใหบ้ริษทัฯทราบ (IBNR) 2,268,450.82 2,053,961.65 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 212,660.37 760,921.83 
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 2,214,901.00 2,301,218.60 

รวม 7,119,105.13 9,035,383.49 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 12,404,015.99 15,452,035.83 
รวม 12,404,015.99 15,452,035.83 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (5,284,910.86) (6,416,652.34) 
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21. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 21.2  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 5,458,000.29 4,558,448.95 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 1,982,608.16 (166,503.64) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 7,440,608.45 4,391,945.31 
 

จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเ ก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                  
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมลูค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 
66,329.80 328,295.00 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร(ขาดทุน)จากการ                                                            
วดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

 
3,048,019.84 

 
(5,858,563.74) 

 3,114,349.64 (5,530,268.74) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 43,397,448.61 25,977,732.81 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 8,679,489.72 5,195,546.56 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน   
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,268,903.82) (1,433,398.58) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 30,022.55 629,797.33 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 7,440,608.45 4,391,945.31 
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(ลงช่ือ)  ………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                                  (   นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู    ) 
 

 

22. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกนัภัย 
(หน่วย : บาท)        

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 
  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 
ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

 
รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       
  เบ้ียประกนัภยัรับ 65,219,914.25 11,245,759.47 140,064,040.20 2,375,954.86 26,546,432.62 245,452,101.40 
  หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 22,818,873.17 5,508,335.00 6,697,204.43 184,660.45 24,714,836.82 59,923,909.87 
  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 42,401,041.08 5,737,424.47 133,366,835.77 2,191,294.41 1,831,595.80 185,528,191.53 
  บวก(หกั) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 
                  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,500,626.62) 154,850.04 21,231,065.44 (888,417.64) (532,005.65) 18,464,865.57 
  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 40,900,414.46 5,892,274.51 154,597,901.21 1,302,876.77 1,299,590.15 203,993,057.10 
  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 7,872,168.98 2,115,293.20 1,128,643.73 57,138.08 4,540,788.99 15,714,032.98 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 48,772,583.44 8,007,567.71 155,726,544.94 1,360,014.85 5,840,379.14 219,707,090.08 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 2,661,871.40 268,669.86 43,796,683.03 233,847.69 2,618,373.68 49,579,445.66 
  ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 13,950,379.23 1,591,615.65 18,245,342.58 591,826.84 4,294,147.00 38,673,311.30 
  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,901,066.41 2,324,640.00 45,661,115.89 - 1,019,590.00 52,906,412.30 

รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 20,513,317.04 4,184,925.51 107,703,141.50 825,674.53 7,932,110.68 141,159,169.26 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      52,417,491.58 

รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั      193,576,660.84 
 
  ก าไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั                 26,130,429.24 
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22. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกนัภัย (ต่อ) 
(หน่วย : บาท)        

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 
ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

 
รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       
  เบ้ียประกนัภยัรับ 62,434,797.05 14,980,772.11 168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30 
  หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29 
  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 39,942,183.54 6,217,424.89 159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01 
  บวก(หกั) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 
                  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,571,396.88) 243,976.01 (15,067,647.58) (57,576.31) 42,197.66 

 
(17,410,447.10) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 37,370,786.66 6,461,400.90 144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91 
  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 43,847,085.62 9,609,635.76 145,946,093.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74 
  ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49 
  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84 - 1,045,345.00 58,106,200.82 

รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 22,014,595.15 5,471,739.39 112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      46,937,475.58 

รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั      190,797,853.63 

 ก าไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั                  14,311,388.70 

 

23. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ 
     ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

 
27,821,116.96 

 
24,611,524.96 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการ 
     รับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน      

 
12,091,563.83 

 
11,474,646.87 

ค่าภาษีอากร 1,489,000.22 1,641,703.92 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 4,110.00 3,977.19 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,580,000.00 1,050,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 7,431,700.57 8,155,622.64 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 52,417,491.58 46,937,475.58 
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(ลงช่ือ)  ………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ 
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24. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ผู้บริหาร   
เงินเดือนและค่าแรง 10,746,900.00 12,466,850.00 
ค่าใชจ่้าย ‟ โครงการสมทบเงิน 161,100.00 187,944.00 
อ่ืนๆ 5,176,866.00 444,135.35 
 
พนักงานอืน่ๆ 

16,084,866.00 13,098,929.35 

เงินเดือนและค่าแรง 19,972,426.00 21,051,767.00 
ค่าใชจ่้าย ‟ โครงการสมทบเงิน 331,418.90 349,061.41 
อ่ืนๆ  4,649,936.06 674,527.20 
 24,953,780.96 22,075,355.61 
รวม 41,038,646.96 35,174,284.96 
   
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดังนี ้   
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 6,545,460.00 6,430,680.00 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 3,092,070.00 3,082,080.00 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 31,401,116.96 25,661,524.96 
รวม 41,038,646.96 35,174,284.96 

25. ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ  ตามมาตรา  90  ของพระราชบญัญติับริษทั 
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ี
ทุกราย ประกอบดว้ย เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินตอบแทนการเกษียณอาย ุและเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,478,482.00 12,407,952.35 

ผลประโยชน์ระยะยาว 606,384.00 690,977.00 

รวม 16,084,866.00 13,098,929.35 
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26. ผลกระทบทางภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
   (หน่วย:บาท) 

 
 

จาํนวนก่อนภาษี 
ผลประโยชน ์

(ค่าใชจ่้าย)ภาษี 
จาํนวนสุทธิ        

จากภาษี 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2558    
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน 
       จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (15,240,099.22) 3,048,019.84 (12,192,079.38) 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
       พนกังานหลงัออกจากงาน  

 
(331,649.00) 

 
66,329.80 

 
(265,319.20) 

รวม (15,571,748.22) 3,114,349.64 (12,457,398.58) 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2557    
  ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่) ทุน 
       จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 29,292,818.70 (5,858,563.74) 23,434,254.96 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
       พนกังานหลงัออกจากงาน  

 
(1,641,475.00) 

 
328,295.00 

 
(1,313,180.00) 

รวม 27,651,343.70 (5,530,268.74) 22,121,074.96 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน  

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง  

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน บริษทัฯ มี  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน 
หลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืมและเงินคา้งรับ/คา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี   

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ   

ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเงินให้กูย้ืมและเบ้ียประกนัภยัคา้งรับไม่มีสาระสาํคญั เน่ืองจากผู ้
กูย้ืมเงินและผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และมูลค่า
สูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว    หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบ แสดง
ฐานะการเงิน 
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(ลงช่ือ)  ………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ 
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย   
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษทัฯจะเปล่ียนแปลง
ไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

                                  ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558                (หน่วย: บาท) 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 2,880,125.42 - 9,307,272.89 12.187,398.31 
เงินฝากประจาํประเภทเกินกวา่ 3 เดือน - 255,266,600.00 - 255,266,600.00 
หุน้กู ้ - 135,000,000.00 - 135,000,000.00 
พนัธบตัร - ต่างประเทศ - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 
สลากออมทรัพย ์ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
เงินใหกู้ย้มื 12,321,661.22 - - 12,321,661.22 
รวม 15,201,786.64 406,866,600.00 9,307,272.89 431,375,659.53 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 15,280,697.37 - 3,591,258.18 18,871,955.55 
เงินฝากประจาํประเภทเกินกวา่ 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 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจดัแบ่งตามระยะเวลานับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินถึงวนัท่ีท่ีมีการ 
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

                                 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558                       (หน่วย: บาท) 

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

เงินฝากสถาบนัการเงิน - - - - (ร้อยละต่อปี) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์‟ สุทธิ       

   เงินฝากประจาํประเภทเกินกวา่ 3 เดือน 196,266,600.00 59,000,000.00 - 255,266,600.00 1.10 ‟ 3.20 

   หุ้นกู ้ - 65,000,000.00 70,000,000.00 135,000,000.00 2.85 ‟ 4.95 

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

  สลากออมทรัพย ์ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 0.00 ‟ 2.00 

รวม 196,266,600.00 135,600,000.00 75,000,000.00 406,866,600.00  
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
                                 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557                       (หน่วย: บาท) 

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

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - - - -  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์‟ สุทธิ       

   เงินฝากประจาํประเภทเกินกวา่ 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  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับประกนัภยั และการทาํประกนัภยัต่อเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  โดยบริษทัไม่ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัฯ ไม่มีผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอย่างเป็นสาระสาํคญั  เน่ืองจากวิธีปฏิบติัของ
สญัญาประกนัภยัรายใหญ่ จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเดียวกนัระหวา่งสญัญารับประกนัภยักบัสญัญาเอาประกนัภยัต่อ 

27.2 มลูค่ายติุธรรม 

มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วิธีการกาํหนดมลูค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่
หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มลูค่ายติุธรรมจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ ใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี  
  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มลูค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด  
- เงินลงทุนทัว่ไป มลูค่ายติุธรรมไม่สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย  
- เงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัร หุน้กู ้และตัว๋เงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดเหลือนอ้ยกว่า 90 วนั มูลค่า 

ยุติธรรมถือตามราคาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลด 
กระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุญัญาคงเหลือ  

 
 
 



- 37 - 
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                                  (   นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู    ) 
 

 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

27.2 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
  เงินใหกู้ย้ืม  

- มลูค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้ืมท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั และไม่มีความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญัของการ 
ใหสิ้นเช่ือถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืม ท่ีใช้
อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีประมาณโดยใชวิ้ธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียปัจจุบนั 

28. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกนัวินาศภัย  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการ ดาํรง
เงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกนัภยั  

29. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และ 2557 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั มีจาํนวนดงัน้ี  

 บาท 
  2558    2557  
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั  544,736.58  612,198.51 

30. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 14 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 14 ลา้นบาท) 
วางไว ้  เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้ าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั 
พ.ศ.2535    

31. หลกัทรัพย์ทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กบันายทะเบียน    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 30.00 ลา้นบาท  ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวางเป็นสาํรอง
สาํหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน  

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  

บริษทัฯ และพนักงานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 
ของเงินเดือน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ กองทุน 
กสิกร จาํกดั ซ่ึงจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุน เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.49 ลา้นบาท และ 0.54 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  
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33. ส ารองตามกฎหมาย 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

34. ก าไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดและไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการ
คาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับปรุงจาํนวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุน้ปันผล ณ 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 จาํนวน 6 ลา้นหุน้ ตามหมายเหตุขอ้ 20 โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 บาท 
  31 ธนัวาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557  
กาํไรสาํหรับปี 35,956,840.16  21,585,787.50 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 12,000,000  12,000,000 
    

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 3.00  1.80 

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยัและดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทาง ภูมิศาสตร์
เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วน งานทางธุรกิจ
และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯไดร้ายงาน ส่วนงานดาํเนินงาน 
โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติั
เหตส่วนบุคคล ประกนัภยัเบด็เตลด็  
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35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

ตามท่ีแสดงขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของ บริษทัฯ  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 
 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 
 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

  เบ้ียประกนัภยัรับ 65,219,914.25 11,245,759.47 140,064,040.20 2,375,954.86 26,546,432.62 245,452,101.40 
  หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 22,818,873.17 5,508,335.00 6,697,204.43 184,660.45 24,714,836.82 59,923,909.87 
  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 42,401,041.08 5,737,424.47 133,366,835.77 2,191,294.41 1,831,595.80 185,528,191.53 
  บวก(หกั) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 
         ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,500,626.62) 154,850.04 21,231,065.44 (888,417.64) (532,005.65) 18,464,865.57 
  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 40,900,414.46 5,892,274.51 154,597,901.21 1,302,876.77 1,299,590.15 203,993,057.10 
  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 7,872,168.98 2,115,293.20 1,128,643.73 57,138.08 4,540,788.99 15,714,032.98 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 48,772,583.44 8,007,567.71 155,726,544.94 1,360,014.85 5,840,379.14 219,707,090.08 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั        
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน 

การจดัการค่าสินไหมทดแทน  2,661,871.40 268,669.86 43,796,683.03 233,847.69 2,618,373.68 49,579,445.66 
  ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 13,950,379.23 1,591,615.65 18,245,342.58 591,826.84 4,294,147.00 38,673,311.30 
  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,901,066.41 2,324,640.00 45,661,115.89 - 1,019,590.00 52,906,412.30 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
     ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   20,513,317.04 4,184,925.51 107,703,141.50 825,674.53 7,932,110.68 141,159,169.26 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      52,417,491.58 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      193,576,660.84 

กาํไรจากการรับประกนัภยั      26,130,429.24 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      21,248,076.29 
กาํไรจากเงินลงทุน      - 
รายไดอ่ื้น      11,668,925.45 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (15,649,981.37) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      43,397,448.61 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (7,440,608.45) 

กาํไรสาํหรับงวด      35,956,840.16 
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(ลงช่ือ)  ………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                                  (   นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู    ) 
 

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 

  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 
 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 
 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

  เบ้ียประกนัภยัรับ 62,434,797.05 14,980,772.11 168,121,543.79 781,587.14 23,890,118.21 270,208,818.30 
  หกั เบ้ียประกนัภยัต่อ 22,492,613.51 8,763,347.22 8,580,127.69 147,942.60 23,051,583.27 63,035,614.29 
  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 39,942,183.54 6,217,424.89 159,541,416.10 633,644.54 838,534.94 207,173,204.01 
  บวก(หกั) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 
                  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,571,396.88) 243,976.01 (15,067,647.58) (57,576.31) 42,197.66 (17,410,447.10) 
  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 37,370,786.66 6,461,400.90 144,473,768.52 576,068.23 880,732.60 189,762,756.91 
  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 6,476,298.96 3,148,234.86 1,472,325.16 45,337.79 4,204,288.65 15,346,485.42 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 43,847,085.62 9,609,635.76 145,946,096.68 621,406.02 5,085,021.25 205,109,242.33 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 5,022,563.06 1,129,531.81 40,203,730.57 110,474.07 (1,641,102.77) 44,825,196.74 
  ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 13,207,198.11 2,068,447.58 21,734,112.10 145,035.97 3,774,186.73 40,928,980.49 
  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,784,833.98 2,273,760.00 51,002,261.84 - 1,045,345.00 58,106,200.82 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 22,014,595.15 5,471,739.39 112,940,104.51 255,510.04 3,178,428.96 143,860,378.05 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      46,937,475.58 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      190,797,853.63 
กาํไรจากการรับประกนัภยั      14,311,388.70 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      21,130,224.13 
กาํไรจากเงินลงทุน      1,717,794.00 
รายไดอ่ื้น      7,992,689.50 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (19,174,363.52) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      25,977,732.81 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (4,391,945.31) 

กาํไรสาํหรับงวด      21,585,787.50 

 
 
 
 
 
 



- 41 - 

 

(ลงช่ือ)  ………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                                  (   นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู    ) 
 

 

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

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

        

ประกนัอคัคีภยั    

ประกนัภยัทาง  

ทะเลและขนส่ง  

   

ประกนัภยัรถ    

ประกนัอุบติัเหตุส่วน  

บุคคล    

   

ประกนัภยัเบด็เตลด็    

สินทรัพยท่ี์ปันส่วน  

ไม่ได ้   

   

รวม    

 สินทรัพย์                           

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 28,615,462.77 7,425,289.85 16,598,249.27 424,842.02 15,591,646.52 729,443,888.45 798,099,378.88 

  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 31 ธนัวาคม 2558 62,147,343.69 10,192,794.05 84,800,354.76 1,459,585.88 17,611,163.84 35,136,172.33 211,347,414.55 

  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 

 
36. ทรัพย์สินทีม่ีข้อจ ากดัและภาระผูกพนั     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากธนาคาร จาํนวนเงินรวม 64.93 ลา้นบาท สลากออมทรัพย ์
จาํนวนเงิน 0.00 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาทตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 
เงินฝากธนาคาร    
      คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
      หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
      หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน  30,000,000.00  30,000,000.00 
      คํ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
      คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 64,930,000.00  64,930,000.00 
สลากออมทรัพย ์    
      คํ้าประกนัศาล -  200,000.00 
รวม -  200,000.00 
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(ลงช่ือ)  ………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                                  (   นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู    ) 
 

37. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

คดฟ้ีองร้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯถกูฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องเป็นจาํนวน
เงินโดยรวมประมาณ 2.72 ลา้นบาท และ 1.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะ เกิดข้ึนจากคดี
ความท่ีถกูฟ้องร้องในมลูค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรม ์จาํนวน 2.52 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึง
การพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดว่าจะชนะคดี บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกสํารองค่าเผื่อผล
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจาํนวน 0.39 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การค า้ประกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ เหลืออยู่เป็นจาํนวน
เงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัไฟฟ้า 

38. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 2 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 24 ลา้นบาท 

39. การอนุมัติงบการเงิน  

กรรมการผูมี้อาํนาจของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2559 
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