บริษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2560 งบกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป

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

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

31 มีนาคม 2560
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559
"ตรวจสอบแล้ว"

34,783,851.13
25,303,787.02
5,082,077.51
33,512,284.77
11,712,224.46

17,951,023.90
19,649,389.13
4,680,314.18
37,573,873.49
10,589,309.80

629,685,782.60
12,016,057.46
45,618,793.57
162,056.70
9,407,624.00
7,175,420.09
814,459,959.31

638,984,205.03
12,472,922.28
119,000.00
45,895,154.69
176,949.85
8,485,739.50
7,135,968.75
803,713,850.60

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ

หนี้ สินและส่วนของผูเ้ จ้าของ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้ สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนี้ สิน

14
15
16
12

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

0.00

31 มีนาคม 2560
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559
"ตรวจสอบแล้ว"

140,548,506.61
20,573,832.06
1,385,035.20
13,025,323.00
15,530,201.52

139,375,047.10
16,984,613.93
669,207.08
12,841,384.00
14,389,886.01

9,206,718.46
15,866,252.34
216,135,869.19

9,446,754.10
16,097,586.38
209,804,478.60

-3บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

31 มีนาคม 2560
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

0.00

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559
"ตรวจสอบแล้ว"

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

12,000,000.00
146,203,284.04
62,120,806.08
598,324,090.12
814,459,959.31

12,000,000.00
146,349,827.98
57,559,544.02
593,909,372.00
803,713,850.60

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
รวม
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับงวด

28
28
28

28
28
28
18,28

12.2

2560

(หน่ วย : บาท)
2559

51,449,880.81
(11,041,272.42)
40,408,608.39
(3,534,342.33)
36,874,266.06
2,869,633.77
2,878,159.52
2,793,908.04
45,415,967.39

57,579,226.96
(18,439,027.79)
39,140,199.17
5,070,678.56
44,210,877.73
4,231,404.95
3,215,254.91
871,593.62
52,529,131.21

21,492,848.10
(7,067,636.77)
14,425,211.33
8,185,179.12
12,331,451.00
10,640,377.97
45,582,219.42
(166,252.03)
19,708.09
(146,543.94)

15,397,259.01
(3,313,590.09)
12,083,668.92
9,230,267.84
12,212,397.85
10,759,007.94
44,285,342.55
8,243,788.66
(1,610,311.83)
6,633,476.83

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
12.3
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับงวดสุ ทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
จานวนหุน้ สามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

2560

(หน่ วย : บาท)
2559

5,701,577.57
(1,140,315.51)
4,561,262.06
4,561,262.06
4,414,718.12

11,146,518.25
(2,229,303.65)
8,917,214.60
8,917,214.60
15,550,691.43

-0.01
12,000,000

0.55
12,000,000

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
2560
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทรัพย์สินรอการขาย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่ วย : บาท)
2559

42,197,168.07
(4,729,448.72)
2,476,396.19
0.00
2,784,108.04
(12,839,847.20)
(4,449,101.20)
(12,331,451.00)
(11,275,347.48)
(210,499.33)
15,000,000.00
456,864.82
0.00
17,078,842.19

44,144,497.00
(6,481,523.29)
3,429,325.14
18,750.00
871,593.62
(14,231,373.62)
(4,624,378.65)
(12,212,397.85)
(9,829,677.81)
(241,639.54)
0.00
(1,322,757.64)
30,000,000.00
29,520,417.36

128,800.00
128,800.00

0.00
0.00

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

2560
กระแสเงินสดใช้ไป
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้ นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(374,814.96)
(374,814.96)
(246,014.96)
16,832,827.23
17,951,023.90
34,783,851.13

(หน่ วย : บาท)
2559

(105,259.68)
(105,259.68)
(105,259.68)
29,415,157.68
13,421,879.10
42,837,036.78

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่ วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
120,000,000.00 258,000,000.00
120,000,000.00
258,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00

258,000,000.00
258,000,000.00

องค์ประกอบอื่น
กาไรสะสม
ของส่วนของเจ้าของ
ผลกาไร (ขาดทุน)จาก
สารองตาม
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
กฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
12,000,000.00
147,135,900.38
49,616,063.95
6,633,476.83
8,917,214.60
12,000,000.00
153,769,377.21
58,533,278.55

รวม
586,751,964.33
6,633,476.83
8,917,214.60
602,302,655.76

12,000,000.00
12,000,000.00

593,909,372.00
(146,543.94)
4,561,262.06
598,324,090.12

146,349,827.98
(146,543.94)
146,203,284.04

57,559,544.02
4,561,262.06
62,120,806.08
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บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน
เลขที่ บมจ.เลขที่ 0107537000807 สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่ อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทาตามกฎหมาย
ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชี ที่ ใช้ในการจัด ทางบการเงิ นระหว่า งกาลเป็ นนโยบายเดี ย วกันกับนโยบายการบัญ ชี
ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตี ความและการให้
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ น้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3. การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถ
หาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ เหมาะสม เช่ น การคานวณ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ในการนาเทคนิ ค การวัด มูลค่ ายุติ ธรรมข้า งต้นมาใช้ กิ จการต้องใช้ขอ้ มูลที่ ส ามารถสังเกตได้ที่ เ กี่ ย วข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คานิยามของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้
สิ นอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุ้นทุน

รวมสินทรัพย์

99,832,284.55

-

-

99,832,284.55

147,982,438.05

-

-

147,982,438.05

247,814,722.60

-

-

247,814,722.60

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุ้นทุน

รวมสินทรัพย์

95,356,479.80

-

-

95,356,479.80

146,756,665.23

-

-

146,756,665.23

242,113,145.03

-

-

242,113,145.03

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
31 มีนาคม 2560
1,116,965.46
33,666,885.67
34,783,851.13

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
1,194,477.84
16,756,546.06
17,951,023.90

5. เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เบี้ ยประกันภัยค้างรับ จาแนกอายุตามเงิ นต้นที่ คา้ งชาระ
นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2560
ผูเ้ อาประกันภัย

31 ธันวาคม 2559

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน

912,105.80
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
18,420,773.60
3,733,293.32
1,465,177.16
772,437.14
1,171,354.75

รวม

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

912,105.80
-

25,563,035.97
(1,171,354.75)

26,475,141.77
(1,171,354.75)

1,416,193.06
-

19,610,799.44
(1,377,603.37)

21,026,992.50
(1,377,603.37)

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

912,105.80

24,391,681.22

25,303,787.02

1,416,193.06

18,233,196.07

19,649,389.13

19,332,879.40
3,733,293.32
1,465,177.16
772,437.14
1,171,354.75

ผูเ้ อาประกันภัย
1,396,954.63
19,238.43
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
14,104,652.79
3,161,074.75
351,049.77
616,418.76
1,377,603.37

15,501,607.42
3,180,313.18
351,049.77
616,418.76
1,377,603.37

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

รวม
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6. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้

สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

31 มีนาคม 2560

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

6,502,772.40
27,009,512.37
33,512,284.77

6,794,101.37
30,779,772.12
37,573,873.49

7. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีลกู หนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

31 มีนาคม 2560

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

11,712,224.46
11,712,224.46

10,589,309.80
10,589,309.80

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จาแนกอายุ ดังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
รวม

31 มีนาคม 2560

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559

11,507,958.90
204,265.56
11,712,224.46

10,451,727.30
137,582.50
10,589,309.80

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
8.1 จาแนกตามประเภทการลงทุน
(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2560
ราคาทุน/
ราคาตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเพื่อค้า - สุทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด – สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

170,163,715.00
170,163,715.00
77,651,007.60
247,814,722.60

247,814,722.60
247,814,722.60
247,814,722.60

31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
170,163,715.00
170,163,715.00
71,949,430.03
242,113,145.03

16,600,000.00
153,000,000.00

16,600,000.00
168,000,000.00

211,930,000.00
381,530,000.00

211,930,000.00
396,530,000.00

341,060.00
341,060.00
629,685,782.60

341,060.00
341,060.00
638,984,205.03

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

242,113,145.03
242,113,145.03
242,113,145.03
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
8.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2560
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน

5,000,000.00

11,600,000.00
88,000,000.00

5,000,000.00
60,000,000.00

16,600,000.00
153,000,000.00

211,930,000.00

-

-

211,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

216,930,000.00

99,600,000.00

65,000,000.00

381,530,000.00

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน

20,000,000.00

11,600,000.00
88,000,000.00

5,000,000.00
60,000,000.00

16,600,000.00
168,000,000.00

211,930,000.00

-

-

211,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

231,930,000.00

99,600,000.00

65,000,000.00

396,530,000.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจา จานวน 64.93 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน ตามหมายเหตุ 26

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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9. เงินให้กยู้ ืม
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ัทฯ มี เ งิ น ให้กู้ยื มโดยจาแนกอายุต ามเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยที่คา้ งชาระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 11,130,501.88
รวม
11,130,501.88
-

31 มีนาคม 2560
อื่นๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
885,555.58
12,016,057.46
885,555.58
12,016,057.46
-

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
12,016,057.46
12,016,057.46

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 11,551,614.54
รวม
11,551,614.54
-

31 ธันวาคม 2559
อื่นๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
921,307.74
12,472,922.28
921,307.74
12,472,922.28
-

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
12,472,922.28
12,472,922.28

10.1 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย เงินกู้
ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
10.2 เงินให้กยู้ มื โดยให้บุคคลค้ าประกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ MLR-1.5 ต่อ
ปี และ MOR ต่อปี
10.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ขายระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

41,549,000.00
41,549,000.00

2,312,861.66
(471,745.32)
1,841,116.34

ยานพาหนะ

688,451.42
(44,161.54)
644,289.88

(หน่วย: บาท)
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

รวม

1,344,841.61 45,895,154.69
374,814.96
374,814.96
(135,269.22) (651,176.08)
1,584,387.35 45,618,793.57

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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11. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
176,949.85
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(14,893.15)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
162,056.70
12. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
12.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
1,517,615.76
912,220.03
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
2,723,836.90
2,401,067.43
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้
บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)
2,326,835.79
2,328,654.57
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
234,270.95
275,520.67
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
2,605,064.60
2,568,276.80
รวม
9,407,624.00
8,485,739.50
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
15,530,201.52
14,389,886.01
รวม
15,530,201.52
14,389,886.01
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
(6,122,577.52)
(5,904,146.51)

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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12. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
12.2 ค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯสาหรั บ งวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
902,176.41
2,264,821.39
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(921,884.50)
(654,509.56)
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
(19,708.09)
1,610,311.83
12.3 ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 และ 2559 จานวนภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน – หลักทรัพย์เผื่อขาย
(1,140,315.51)
(2,229,303.65)
13. สิ นทรัพย์อื่น

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี

ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

31 มีนาคม 2560
1,939,701.93
1,205,150.15
1,944,322.46
2,086,245.55
7,175,420.09

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
1,998,018.84
1,355,079.01
1,447,045.73
2,335,825.17
7,135,968.75

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

สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

หนี้สินตามสัญญา
ประกันภัย

31 มีนาคม 2560
หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ

25,773,251.44
13,162,568.11
101,612,687.06
140,548,506.61

(4,974,383.24)
(1,528,389.16)
(27,009,512.37)
(33,512,284.77)

31 ธันวาคม 2559
หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

23,819,660.55
13,706,782.07
101,848,604.48
139,375,047.10

(4,730,592.14)
(2,063,509.23)
(30,779,772.12)
(37,573,873.49)

สุทธิ

20,798,868.20
11,634,178.95
74,603,174.69
107,036,221.84

สุทธิ

19,089,068.41
11,643,272.84
71,068,832.36
101,801,173.61

รายละเอียดรายการเคลื่นไหวของสารองค่าสิ นไหมทดแทน
(หน่วย:บาท)

ณ วัน ที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นใน
งวดก่อน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและข้อ
สมมุติในการคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือ

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
37,526,442.62
21,979,504.16

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
37,305,930.64
55,814,915.81

(157,857.89)

6,799,562.18

(544,213.96)
(19,868,055.38)
38,935,819.55

2,203,851.14
(64,597,817.15)
37,526,442.62

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับ
ประกันภัยต่อจานวน 5.45 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 5.43 ล้านบาท)

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย(ต่อ)
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(หน่วย:บาท)

ณวันที่1มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือ

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
101,848,604.48
51,449,880.81
(51,685,798.23)
101,612,687.06

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
112,074,567.35
211,449,183.58
(221,675,146.45)
101,848,604.48

สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
(หน่วย:บาท)

ณวันที่1มกราคม
ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในงวดนี้
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในงวดนี้
ยอดคงเหลือ

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
29,553,385.41
14,921,830.28
(14,997655.81)
29,477,559.88

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
27,879,427.84
56,817,389.28
(55,143,431.71)
29,553,385.41

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสารองการเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ด จานวนเงิ น 29.48 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2559 จานวน 29.55 ล้านบาท) เนื่ องจากสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจานวนต่ากว่าสารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
15. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2560
8,639,606.11
11,934,225.95
20,573,832.06

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2559
8,654,669.22
8,329,944.71
16,984,613.93

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
31 มีนาคม 2560

ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานณวันที่ 1 มกราคม 2560
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หักผลประโยชน์โครงการจ่าย
ยอดคงเหลือณวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย:บาท)
31 มีนาคม 2559

122,460.25
61,478.75
183,939.00

121,185.50
72,350.00
193,535.50
12,841,384.00
122,460.25
61,478.75
13,025,323.00

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

31 มีนาคม 2560
(อัตราร้อยละ)
2.69
3.39

31 ธันวาคม 2559
(อัตราร้อยละ)
2.69
3.39

31 มีนาคม 2560
6,122,075.35
4,031,441.97
5,712,735.02
15,866,252.34

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2559
8,071,468.98
3,223,314.73
4,802,802.67
16,097,586.38

17. หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

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

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับอาคารสถานที่และอุ ปกรณ์ที่ไม่ ใช่ ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560

(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559

6,398,570.75

6,399,334.05

2,552,000.76
352,205.04
1,337,601.42
10,640,377.97

2,594,767.25
315,879.87
1,449,026.77
10,759,007.94

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560

(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559

2,710,210.00
41,787.00
207,825.15
2,959,822.15

2,881,115.00
41,118.00
459,687.25
3,381,920.25

5,474,570.00
92,518.00
461,770.60
6,028,858.60
8,988,680.75

5,082,714.00
93,938.00
239,246.80
5,415,898.80
8,797,819.05

1,698,615.00
891,495.00
6,398,570.75
8,988,680.75

1,652,535.00
745,950.00
6,399,334.05
8,797,819.05

19. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
พนักงานอืน่ ๆ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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20. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกรายประกอบด้วยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
2,862,231.40
3,212,454.00
ผลประโยชน์ระยะยาว
97,590.75
169,466.25
รวม
2,959,822.15
3,381,920.25
21. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุ นของบริ ษทั ฯคื อการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและ
การดารงเงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
22. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารจานวน 14.00 ล้านบาท วางไว้เป็ น
หลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันไว้กบั นายทะเบี ยนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535
23. หลักทรัพย์ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารจานวน 30.00 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในการ
วางเป็ นสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน
24. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพพ.ศ.2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนและบริ ษทั ฯจ่ายสมทบในอัตราเดียวกัน
คือร้อยละ 3ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยู่กบั อายุงานของพนักงานกองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิ กรจากัดซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ
0.13 และ 0.14 ล้านบาท ตามลาดับ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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25. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา116แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลได้
26. ทรัพย์สินที่มีขอ้ จากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้นาเงินฝากธนาคารจานวนเงินรวม 64.93 ล้าน
บาทใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
(หน่วย:บาท)

31 มีนาคม 2560
เงินฝากธนาคาร
ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ค้ าประกันการใช้บตั รเครดิต
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

31 ธันวาคม 2559

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

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

27. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้ อง
27.1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัยโดยมี
ทุนทรัพย์ถกู ฟ้ องเป็ นจานวนเงินโดยรวมประมาณ 18.65 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากคดีความที่ถกู ฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์จานวน 0.82 ล้านบาท ซึ่ ง
การพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จและส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯคาดว่าจะชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสารอง
ค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็ นจานวน 0.63 ล้านบาท
การคา้ ประกัน
27.2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
27.3. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
และบริ การระยะยาว รายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บำท)
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
647,416.00
1,027,228.00
รวม
647,416.00
1,027,228.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนิ นกิ จการในส่ วนงานทางธุ รกิ จเดี ยวคื อธุ รกิ จรั บประกันวินาศภัยและดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เดี ยวคื อในประเทศไทยดังนั้นรายได้กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่ แสดงในงบการเงิ นจึ งเกี่ ยวข้องกับ
ส่ วนงานทางธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯได้
รายงานส่ วนงานดาเนิ นงานโดยแยกเป็ นประเภทของผลิ ตภัณฑ์ได้แก่ ประกันอัคคี ภยั ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกาไรของ
ส่ วนงานของบริ ษทั ฯสาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
(หน่วย: บาท)
ประกัน
อัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
12,430,832.76
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
3,299,885.86
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
9,130,946.90
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
1,638,620.76
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
10,769,567.66
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
997,890.72
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
11,767,458.38
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
4,186,337.32
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
2,711,404.90
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
1,278,312.65
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
8,176,054.87
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด

31 มีนาคม 2560
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

2,215,901.72
1,111,031.70
1,104,870.02

28,553,878.67
1,390,768.39
27,163,110.28

292,126.86
43,469.22
248,657.64

7,957,140.80
5,196,117.25
2,761,023.55

51,449,880.81
11,041,272.42
40,408,608.39

(1,716.66)
1,103,153.36
327,127.91
1,430,281.27

(3,171,425.43)
23,991,684.85
243,688.20
24,235,373.05

136,672.82
385,330.46
13,945.80
399,276.26

(2,136,493.82)
624,529.73
1,286,981.14
1,911,510.87

(3,534,342.33)
36,874,266.06
2,869,633.77
39,743,899.83

176,300.02
313,693.84
608,262.48
1,098,256.34

9,616,576.55
3,778,835.76
10,150,792.11
23,546,204.42

74,231.50
62,363.99
1,269.79
137,865.28

371,765.94
1,318,880.63
292,813.97
1,983,460.54

14,425,211.33
8,185,179.12
12,331,451.00
34,941,841.45
10,640,377,.97
(5,838,319.59)
2,878,159.52
2,793,908.04
(166,252.03)
19,708.09
(146,543.94)

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

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

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

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

31 มีนาคม 2559
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

ประกัน
อัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

17,781,915.20
6,216,015.31
11,565,899.89

3,087,138.15
1,942,613.00
1,144,525.15

26,778,704.40
1,334,860.58
25,433,843.82

395,440.60
45,302.60
350,138.00

9,536,028.61
8,900,236.20
635,792.31

57,579,226.96
18,439,027.79
39,140,199.17

(797,337.71)
10,768,562.18
1,803,509.10
12,572,071.28

194,134.59
1,338,659.74
528,136.67
1,866,796.41

5,647,382.49
31,091,226.31
237,467.75
31,328,694.06

192,528.70
542,666.70
13,411.97
556,078.67

(166,029.51)
469,762.80
1,648,879.46
2,118,642.26

5,070,678.56.
44,210,877.73
4,231,404.95
48,442.282.68

2,454,299.92
3,704,436.98
1,148,752.41
7,307,489.31

255,023.07
425,200.07
610,680.16
1,290,903.30

8,097,665.79
3,556,448.70
10,151,798.93
21,805,913.42

157,921.63
103,867.49
1,098.64
262,887.76

1,118,758.51
1,440,314.60
300,067.71
2,859,140.82

12,083,668.92
9,230,267.84
12,212,397.85
33,526,334.61
10,759,007.94
4,156,940.13
3,215,254.91
871,593.62
8,243,788.66
(1,610,311.83)
6,633,476.83

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

รวม
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

30,594,111.24

6,677,805.51

18,820,247.87

330,820.17

19,085,553.09

738,951,421.43

814,459,959.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ิน

31,865,289.05

6,391,217.09

13,769,823.59

385,040.73

20,683,065.69

730,619,414.45

803,713,850.60

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

64,736,076.11

9,154,397.86

74,202,378.47

1,095,706.14

25,242,756.30

41,704,554.31

216,135,869.19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

64,663,735.35

8,490,062.11

69,541,817.35

1,232,656.81

25,178,126.58

40,698,080.40

209,804,478.60

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

สิ นทรัพย์ที่ปัน
ส่ วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2559 ในอัตราหุ น้ ละ 1.50 บาท จานวน 12 ล้านหุ น้ รวมเป็ นเงิน 18 ล้านบาทกาหนดจ่ายในวันที่
26 พฤษภาคม 2560
30. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

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

