
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั จรัญประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ.2561 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 



 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นบริษทั จรัญประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ และงบกระแสเงินสดส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึง
ไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
 
 
 
 
 

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 
 
วนัท่ี  13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 25,053,333.06            39,549,811.22            

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 5 21,004,793.06            25,129,084.90            

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 3,096,597.96              2,718,080.76              

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6 25,014,612.08            23,316,101.79            
     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 7 7,462,668.48              9,278,533.89              
     สินทรัพยล์งทุน

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 8 646,867,484.34         637,088,075.17         

        เงินให้กูย้มื 9 8,694,749.36              10,177,930.20            

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10 43,620,594.87            44,060,820.88            

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 11 71,373.96                   116,549.85                 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 11,560,694.70            8,625,731.13              

     สินทรัพยอ่ื์น 13 6,672,789.73              7,419,479.83              

               รวมสินทรัพย์ 799,119,691.60         807,480,199.62         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2561



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

หน้ีสินและส่วนของผูเ้จา้ของ

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 14 146,441,467.74         134,524,766.80         

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 15 17,974,140.14            17,595,171.95            

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 912,572.55                 229,020.26                 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 9,993,645.50              9,529,040.00              

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 14,366,541.87            17,010,660.03            

     หน้ีสินอ่ืน

        คา่เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 9,608,751.26              9,321,123.06              

        อ่ืนๆ 17 13,253,758.96            17,219,183.63            

               รวมหน้ีสิน 212,550,878.02         205,428,965.73         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2561
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(หน่วย : บาท)
30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ สอบทานแลว้"

     ส่วนของเจา้ของ

        ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         

          ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         

        ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 258,000,000.00         258,000,000.00         

        ก  าไรสะสม

            จดัสรรแลว้

                 ส ารองตามกฎหมาย 12,000,000.00            12,000,000.00            

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 139,102,646.11         144,008,593.75         

        องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 57,466,167.47            68,042,640.14            

                    รวมส่วนของเจา้ของ 586,568,813.58         602,051,233.89         

                    รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 799,119,691.60         807,480,199.62         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2561

 - 3 -



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 45,876,313.24        53,141,580.80      135,934,463.87      149,564,498.29    

หกั เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (7,484,161.29)        (8,721,333.10)      (23,544,496.33)      (27,389,348.33)    

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 38,392,151.95        44,420,247.70      112,389,967.54      122,175,149.96    

บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากปีก่อน 334,874.24             (7,082,852.60)      6,391,891.73          (10,921,300.31)    

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 28 38,727,026.19        37,337,395.10      118,781,859.27      111,253,849.65    

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 28 2,323,666.34          2,446,865.11        7,560,087.57          7,616,004.11        
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 28 5,900,104.99          6,316,459.12        16,965,335.47        17,801,636.10      
รายไดอ่ื้น 1,481,718.09          2,842,891.76        4,944,102.92          7,930,179.93        

รวมรายได้ 48,432,515.61        48,943,611.09      148,251,385.23      144,601,669.79    

คา่ใชจ่้าย

คา่สินไหมทดแทน 25,171,269.07        10,170,727.11      58,312,029.46        44,039,370.20      

หกั คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (5,331,041.64)        (1,213,423.42)      (8,739,461.01)        (9,975,816.76)      

รวม 28 19,840,227.43        8,957,303.69        49,572,568.45        34,063,553.44      

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 28 7,306,542.61          8,339,648.54        21,838,381.29        23,993,033.05      

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 28 13,650,333.65        15,262,801.71      38,994,621.76        40,247,422.01      

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18,28 9,963,799.72          10,197,804.44      31,124,060.67        32,252,143.47      

รวมคา่ใชจ่้าย 50,760,903.41        42,757,558.38      141,529,632.17      130,556,151.97    

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (2,328,387.80) 6,186,052.71 6,721,753.06          14,045,517.82 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12.2 1,062,345.71 (530,160.19) 372,299.30 (984,881.66)

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับงวด (1,266,042.09) 5,655,892.52 7,094,052.36          13,060,636.16 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

ส าหรับงวด 3 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

ส าหรับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 13,450,005.87        10,522,690.11      (13,220,590.83)      9,207,640.69        

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 12.3 (2,690,001.18)        (2,104,538.02)      2,644,118.16          (1,841,528.14)      

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี 10,760,004.69        8,418,152.09        (10,576,472.67)      7,366,112.55        

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสุทธิจากภาษี 10,760,004.69        8,418,152.09        (10,576,472.67)      7,366,112.55        

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม ส าหรับงวด 9,493,962.60          14,074,044.61      (3,482,420.31)        20,426,748.71      

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ -0.11 0.47 0.59 1.09

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)



(หน่วย:บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 137,585,233.57       138,192,423.02       

     เงินสดจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (17,966,683.51) (19,843,555.25)

     ดอกเบ้ียรับ 8,077,278.67           10,806,126.83         

     เงินปันผลรับ 8,509,539.60           9,379,982.52           

     รายไดอ่ื้น 4,944,102.92           7,920,379.93           

     คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (34,234,778.91) (37,126,477.12)

     คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (14,692,596.37) (15,437,362.28)

     คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (38,994,621.75) (40,247,422.01)

     คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (32,154,646.47) (31,740,449.54)

     คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,879,111.98) (2,204,729.65)

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (23,000,000.00) 8,000,000.00           

     เงินใหกู้ย้ืม 1,483,180.84           1,927,657.87           

     เงินฝากสถาบนัการเงิน -                           30,000,000.00         

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (2,323,103.39) 59,626,574.32         

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

     กระแสเงินสดไดม้า

        ทรัพยสิ์นรอการขาย -                           128,800.00              

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน -                           128,800.00              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

2561 2560
     กระแสเงินสดใชไ้ป

        อุปกรณ์ (173,374.77) (640,871.96)

        เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (173,374.77) (640,871.96)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (173,374.77) (512,071.96)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน

        เงินปันผลจ่าย (12,000,000.00) (18,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (14,496,478.16)        41,114,502.36         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 39,549,811.22         17,951,023.90         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 25,053,333.06         59,065,526.26         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 2 -
 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



(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 2559 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      146,349,827.98    57,559,544.02           593,909,372.00       

เงินปันผลจ่าย 29 -                        -                        -                        (18,000,000.00) -                             (18,000,000.00)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 9 เดือน -                        -                        -                        13,060,636.16      7,366,112.55             20,426,748.71         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      141,410,464.14    64,925,656.57           596,336,120.71       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      144,008,593.75    68,042,640.14           602,051,233.89       

เงินปันผลจ่าย 29 -                        -                        -                        (12,000,000.00) -                             (12,000,000.00)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 9 เดือน -                        -                        -                        7,094,052.36 (10,576,472.67) (3,482,420.31)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      139,102,646.11    57,466,167.47           586,568,813.58       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561



 
- 1 - 

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

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

                                                                 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
      

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

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

เลขท่ี บมจ.เลขท่ี 0107537000807 ส ากนกังานตั้งอยู่เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวินาศภยั 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 

2.1    เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มลูทางการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์

วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ

บริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชี 

ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตราฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าว ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน เพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ และการใหแ้นวทางปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตราฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก

สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 

ตามล าดบั บริษทัฯ ไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล

ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ก าหนดหลกัการส าคญั

เก่ียวกบัการรับรู้รายได ้จากสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บเม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ ตามท่ีมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาตาม

หลกัการในแต่ละขั้นตอน  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

18 เร่ือง รายได ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตราฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการค านวนการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตราฐาน

รายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
บริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
หาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณ
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. การวดัมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
ล ำดับช้ันของมลูค่ำยติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้ านิยามของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ิ

สินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่าได ้
• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     
       เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– เผื่อขาย    

            หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน 102,345,751.05 - - 102,345,751.05 

    หลกัทรัพยเ์อกชน – หุ้นทุน 139,650,673.29 - - 139,650,673.29 

รวมสินทรัพย์ 241,996,424.34 - - 241,996,424.34 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     
       เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– เผื่อขาย    

            หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน 98,601,357.30 - - 98,601,357.30 

    หลกัทรัพยเ์อกชน – หุ้นทุน 156,615,657.87 - - 156,615,657.87 

รวมสินทรัพย์ 255,217,015.17 - - 255,217,015.17 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
              (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
เงินสด 938,645.20  995,548.86 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 24,114,687.86  8,554,262.36 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินก าหนดระยะเวลา -  30,000,000.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,053,333.06  39,549,811.22 

5. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระ

นบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม  ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 185,676.51  15,025,557.09  15,211,233.60  1,804,956.26  17,277,307.33  19,082,263.59 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 5,143.96  3,491,265.36  3,496,409.32  71,439.05  2,823,183.34  2,894,622.39 

คา้งรับ 31 - 60  วนั 40,998.30  664,480.18  705,478.48  -  1,371,995.12  1,371,995.12 

คา้งรับ 61 - 90 วนั -  1,591,671.66  1,591,671.66  217,699.33  1,562,504.47  1,780,203.80 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั -  1,283,186.87  1,283,186.87  -  1,502,788.09  1,502,788.09 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 231,818.77  22,056,161.16  22,287,979.93  2,094,094.64  24,537,778.35  26,631,872.99 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (1,283,186.87)  (1,283,186.87)  -  (1,502,788.09)  (1,502,788.09) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 231,818.77  20,772,974.29  21,004,793.06  2,094,094.64  23,034,990.26  25,129,084.90 

6. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 9,055,550.65  5,244,300.31 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 15,959,061.43  18,071,801.48 

รวม 25,014,612.08  23,316,101.79 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

7. ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 7,462,668.48  9,278,533.89 

รวม 7,462,668.48  9,278,533.89 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 7,356,567.98  9,192,649.08 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 106,100.50  85,884.81 

รวม 7,462,668.48  9,278,533.89 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

8.1 จ าแนกตามประเภทการลงทุน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน/ 

ราคาตดัจ าหน่าย 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 ราคาทุน/ 

ราคาตดัจ าหน่าย 
 

มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย        
ตราสารทุน 170,163,715.00  241,996,424.34  170,163,715.00  255,217,015.17 
รวม 170,163,715.00  241,996,424.34  170,163,715.00  255,217,015.17 
บวก (หกั): ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 71,832,709.34  -  85,053,300.17  - 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - สุทธิ 241,996,424.34  241,996,424.34  255,217,015.17  255,217,015.17 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00    16,600,000.00   
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 218,000,000.00    200,000,000.00   
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด                          
เกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00    164,930,000.00   

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด – สุทธิ 404,530,000.00    381,530,000.00   
เงนิลงทุนทัว่ไป        
ตราสารทุน 341,060.00    341,060.00   
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00    341,060.00   
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 646,867,484.34    637,088,075.17   
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

8.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2561 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 600,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 42,000,000.00 99,000,000.00 77,000,000.00 218,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด            
เกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 - - 169,930,000.00 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 212,530,000.00 110,000,000.00 82,000,000.00 404,530,000.00 

 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 25,000,000.00 98,000,000.00 77,000,000.00 200,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด            
เกินกวา่ 3 เดือน 164,930,000.00 - - 164,930,000.00 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00 381,530,000.00 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากประจ า จ านวน 54.93 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพย์
ค ้าประกนั ตามหมายเหตุ 26 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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9. เงินใหกู้ย้ืม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และ
ดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระ ดงัน้ี 

                                                                                                                                                       (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2561 
 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 

เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,246,674.88  -  448,074.48  -  8,694,749.36  -  8,694,749.36 
รวม 8,246,674.88  -  448,074.48  -  8,694,749.36  -  8,694,749.36 

 

 31 ธนัวาคม 2560 
 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,509,900.34  -  668,029.86  -  10,177,930.20  -  10,177,930.20 
รวม 9,509,900.34  -  668,029.86  -  10,177,930.20  -  10,177,930.20 

 

9.1 เงินให้กู้ยืม โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกันเงินให้กูย้ืมแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อตัราดอกเบ้ีย เงินกู้

ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    

9.2 เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลค ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี 

และ MOR ต่อปี 

9.3 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  รวม 
   อาคาร    และเคร่ืองใช ้   
       ส านกังาน   
มลูค่าสุทธิตามบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 41,549,000.00  560,505.55  509,351.82  1,441,963.51  44,060,820.88 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน -  -  -  173,474.77  173,474.77 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  (100.00)  (100.00) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (58,852.54)  (133,956.70)  (420,791.54)  (613,600.78) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 41,549,000.00  501,653.01  375,395.12  1,194,546.74  43,620,594.87 
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 116,549.85 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (45,175.89) 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 71,373.96 

12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 1,444,389.17  1,939,952.90 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 5,200,984.16  2,224,600.07 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให้
บริษทัฯทราบ (IBNR) 2,659,954.91 

 
2,254,812.55 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 256,637.36  300,557.61 
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 1,998,729.10  1,905,808.00 

รวม 11,560,694.70  8,625,731.13 
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี    

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 14,366,541.87  17,010,660.03 
รวม 14,366,541.87  17,010,660.03 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (2,805,847.17)  (8,384,928.90) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 
12.2 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 1,120,040.99 1,051,726.84 2,562,664.27 2,349,086.31 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     

      และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,182,386.70) (521,566.65) (2,934,963.57) (1,364,204.65) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (1,062,345.71) 530,160.19 (372,299.30) 984,881.66 

 
12.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
     ผลต่างจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน – หลกัทรัพยเ์ผื่อ

ขาย (2,690,001.18) (2,104,538.02) 2,644,118.16 (1,841,528.14) 

13. สินทรัพยอ่ื์น 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 2,038,947.51  1,970,334.19 

สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 1,956,767.60  1,113,986.90 

ลกูหน้ีอ่ืน 904,474.43  1,930,111.29 

อ่ืนๆ 1,772,600.19  2,405,047.45 

รวม 6,672,789.73  7,419,479.83 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
 30 กนัยายน 2561 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 39,412,314.28 (6,978,354.97) 32,433,959.31 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 15,376,970.21 (2,077,195.68) 13,299,774.53 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 91,652,183.25 (15,959,061.43) 75,693,121.82 
รวม 146,441,467.74 (25,014,612.08) 121,426,855.66 

 

 31 ธนัวาคม 2560 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 21,085,971.15 (3,236,382.44) 17,849,588.71 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 13,281,980.62 (2,007,917.87) 11,274,062.75 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 100,156,815.03 (18,071,801.48) 82,085,013.55 
รวม 134,524,766.80 (23,316,101.79) 111,208,665.01 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับงวด 9 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
ณ วนั ท่ี 1 มกราคม 34,367,951.77  37,526,442.62 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปีปัจจุบนั 52,818,223.67  53,045,524.67 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนใน
งวดก่อน 3,137,017.70  4,622,190.92 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและขอ้
สมมุติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 2,094,989.59    (424,801.45) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (37,628,898.24)  (60,401,404.99) 
ยอดคงเหลือ 54,789,284.49  34,367,951.77 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับ
ประกนัภยัต่อจ านวน 4.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 5.39 ลา้นบาท) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั(ต่อ) 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
ณวนัท่ี 1 มกราคม 100,156,815.03  101,848,604.48 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 135,934,463.87  198,869,488.96 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (144,439,095.65)  (200,561,278.41) 
ยอดคงเหลือ 91,652,183.25  100,156,815.03 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
ณวนัท่ี1มกราคม 29,433,219.54  29,553,385.41 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในงวดน้ี 44,026,823.42  58,076,652.72 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (42,446,513.61)  (58,196,818.59) 
ยอดคงเหลือ 31,013,529.35  29,433,219.54 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 31.01 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 29.43 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

15. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 10,775,671.17  8,873,073.58 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 7,198,468.97  8,722,098.37 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17,974,140.14  17,595,171.95 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

16.ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
    (หน่วย : บาท) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 101,573.50 122,460.25 304,720.50 367,380.75 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 53,295.00 61,478.75 159,885.00 184,436.25 

รวม ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน 154,868.50 183,939.00 464,605.50 551,817.00 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561   
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานณวนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,529,040.00 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 304,720.50 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 159,885.00 
ยอดคงเหลือณวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  9,993,645.50 
 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (อตัราร้อยละ)  (อตัราร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.29  2.29 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.50  2.50 

17.หน้ีสินอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,611,948.14  7,087,560.38 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,543,472.44  3,889,161.77 
อ่ืนๆ 4,098,338.38  6,242,461.48 
รวม 13,253,758.96  17,219,183.63 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

18. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

  (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

19. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ผู้บริหาร        

เงินเดือนและค่าแรง 2,942,260.00  2,710,210.00  9,566,780.00  9,065,630.00 

ค่าใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 48,858.00  41,787.00  146,574.00  125,361.00 

อ่ืนๆ 145,436.00  119,319.75  586,830.00  431,557.65 

 3,136,554.00  2,871,316.75  10,300,184.00  9,622,548.65 

พนักงานอืน่        

เงินเดือนและค่าแรง 5,019,405.00  4,948,170.00  14,943,194.00  15,223,997.00 

ค่าใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 65,601.13  89,682.00  188,608.06  234,889.92 

อ่ืนๆ 313,690.50  387,571.00  1,073,820.78  1,471,951.85 

 5,398,696.63  5,425,423.00  16,205,622.84  16,930,838.77 

รวม 8,535,250.63  8,296,739.75  26,505,806.84  26,553,387.42 

 

 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานท่ีไม่ใช่        

 ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการจดัการ 

 ค่าสินไหมทดแทน 6,142,465.63  5,798,219.75  19,331,951.84  18,902,082.42 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ี        

 ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 2,111,700.36 

 

2,713,239.87 

 

6,242,231.77 

 

7,767,451.58 

ค่าภาษีอากร 253,821.16  279,159.02  1,134,253.75  1,134,061.76 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 1,455,812.57  1,407,185.80  4,415,623.31  4,448,547.71 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 9,963,799.72  10,197,804.44  31,124,060.67  32,252,143.47 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

19. ค่าใช่จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน (ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดงันี ้       

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,718,055.00  1,740,210.00  5,154,165.00  5,143,640.00 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 674,730.00  758,310.00  2,019,690.00  2,507,665.00 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 6,142,465.63  5,798,219.75  19,331,951.84  18,902,082.42 

รวม 8,535,250.63  8,296,739.75  26,505,806.84  26,553,387.42 

20. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า
รายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวด 3 และ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,039,614.00  2,773,726.00  10,009,364.00  9,329,776.40 

ผลประโยชน์ระยะยาว 96,940.00  97,590.75  290,820.00  292,772.25 

รวม 3,136,554.00  2,871,316.75  10,300,184.00  9,622,548.65 

21. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัฯคือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ
การด ารงเงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

22. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 14.00 ลา้นบาท วางไว้
เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  
พ.ศ. 2535 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

23. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารจ านวน 20.00 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์น
การวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

24. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพพ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและบริษทัฯจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนั
คือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังานกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกสิกรจ ากดัซ่ึงจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.34 และ 0.36 ลา้นบาท ตามล าดบั 

25. ส ารองตามกฎหมาย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา116แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้

26. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จ ากดัและภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวนเงินรวม 54.93 ลา้น
บาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ดงัน้ี 
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
เงินฝากธนาคาร    
ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 20,000,000.00  20,000,000.00 
ค ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 54,930,000.00  54,930,000.00 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

27. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้และภาระผกูพนั 
คดฟ้ีองร้อง 
27.1. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยัโดย

มีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องเป็นจ านวนเงินโดยรวมประมาณ 1.26 ลา้นบาท และ 3.51 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรม์
จ านวน 0.82 ลา้นบาท และ 2.56 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและส่วน
ใหญ่บริษทัฯคาดวา่จะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็น
จ านวน 0.73 ลา้นบาท และ 2.56 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การค า้ประกนั 
27.2. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม

บริษทั ฯ เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัไฟฟ้า 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
27.3. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า

และบริการระยะยาว รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,807,470.00  2,267,728.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 45,000.00  0.00 

รวม 1,852,470.00  2,267,728.00 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจรับประกนัวินาศภยัและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทยดงันั้นรายไดก้ าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไวแ้ละเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯได้
รายงานส่วนงานด าเนินงานโดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ประกนัอคัคีภยัประกนัภยัทางทะเลและ
ขนส่งประกนัภยัรถยนตป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลประกนัภยัเบด็เตลด็ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของ
ส่วนงานของบริษทัฯส าหรับงวด 3 เดือนและ9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดงัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
                                               ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561                                              

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 9,171,697.27  2,710,880.18  26,652,914.06  863,926.14  6,476,895.59  45,876,313.24 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ (1,774,717.73)  (1,237,748.40)  (1,263,475.79)  (264,248.45)  (2,943,970.92)  (7,484,161.29) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,396,979.54  1,473,131.78  25,389,438.27  599,677.69  3,532,924.67  38,392,151.95 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 62,336.32  (260,193.29)  171,629.53  (162,706.11)  523,807.79  334,874.24 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 7,459,315.86  1,212,938.49  25,561,067.80  436,971.58  4,056,732.46  38,727,026.19 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 542,591.25  374,377.45  213,015.73  91,768.95  1,101,912.96  2,323,666.34 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 8,001,907.11  1,587,315.94  25,774,083.53  528,740.53  5,158,645.42  41,050,692.53 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 6,694,627.73  16,434.31  11,892,943.96  370,581.66  865,639.77  19,840,227.43 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,149,060.21  375,807.79  3,475,709.97  207,713.94  1,098,250.70  7,306,542.61 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,206,058.04  614,232.28  11,557,020.65  3,068.63  269,954.05  13,650,333.65 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 10,049,745.98  1,006,474.38  26,925,674.58  581,364.23  2,233,844.52  40,797,103.69 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           9,963,799.72 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั           (9,710,210.88) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           5,900,104.99 
รายไดอ่ื้น           1,481,718.09 
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงนิได้           (2,328,387.80) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           1,062,345.71 
ขาดทุนส าหรับงวด           (1,266,042.09) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
                                      ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 9,760,486.97  2,261,995.53  32,715,502.75  715,431.83  7,688,163.72  53,141,580.80 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ (2,369,455.96)  (1,051,534.80)  (1,535,268.36)  (45,400.12)  (3,719,673.86)  (8,721,333.10) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,391,031.01  1,210,460.73  31,180,234.39  670,031.71  3,968,489.86  44,420,247.70 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,916,645.37  (112,019.99)  (6,888,050.56)  (255,269.88)  (1,744,157.54)  (7,082,852.60) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 9,307,676.38  1,098,440.74  24,292,183.83  414,761.83  2,224,332.32  37,337,395.10 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 527,512.40  303,956.41  253,745.65  15,371.40  1,346,279.25  2,446,865.11 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 9,835,188.78  1,402,397.15  24,545,929.48  430,133.23  3,570,611.57  39,784,260.21 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 597,144.49  80,942.20  7,696,827.24  139,890.49  442,499.27  8,957,303.69 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,270,357.90  315,816.78  4,242,440.63  179,864.91  1,331,168.32  8,339,648.54 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,150,340.70  608,560.55  13,210,303.44  2,282.05  291,314.97  15,262,801.71 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 4,017,843.09  1,005,319.53  25,149,571.31  322,037.45  2,064,982.56  32,559,753.94 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           10,197,804.44 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั           (2,973,298.17) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           6,316,459.12 
รายไดอ่ื้น           2,842,891.76 
ก าไรก่อนรายได้ภาษเีงนิได้           6,186,052.71 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           (530,160.19) 
ก าไรส าหรับงวด           5,655,892.52 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
                         ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดสุดวนัท่ี   30 กนัยายน 2561 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 28,220,575.05  7,777,114.53  76,686,883.78  1,712,548.49  21,537,342.02  135,934,463.87 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ (5,548,589.22)  (3,580,254.90)  (3,700,956.59)  (406,771.10)  (10,307,924.52)  (23,544,496.33) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 22,671,985.83  4,196,859.63  72,985,927.19  1,305,777.39  11,229,417.50  112,389,967.54 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (135,532.19)  (267,767.38)  5,763,508.46  8,431.32  1,023,251.52  6,391,891.73 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 22,536,453.64  3,929,092.25  78,749,435.65  1,314,208.71  12,252,669.02  118,781,859.27 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,783,174.17  1,225,565.54  638,172.07  140,400.39  3,772,775.40  7,560,087.57 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 24,319,627.81  5,154,657.79  79,387,607.72  1,454,609.10  16,025,444.42  126,341,946.84 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 8,551,571.43  69,544.98  38,898,178.72  682,405.32  1,370,868.00  49,572,568.45 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 6,664,595.78  1,114,678.71  10,051,233.64  425,896.28  3,581,976.88  21,838,381.29 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,467,701.12  1,840,750.27  32,874,564.95  5,559.32  806,046.10  38,994,621.76 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 18,683,868.33  3,024,973.96  81,823,977.31  1,113,860.92  5,758,890.98  110,405,571.50 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           31,124,060.67 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั           (15,187,685.33) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           16,965,335.47 
รายไดอ่ื้น           4,944,102.92 
ก าไรก่อนรายได้ภาษเีงนิได้           6,721,753.06 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           372,299.30 
ก าไรส าหรับงวด           7,094,052.36 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
                       ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 32,706,323.26  6,832,813.61  86,265,751.10  1,415,730.56  22,343,879.76  149,564,498.29 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ (8,150,576.29)  (3,002,880.45)  (4,172,970.08)  (129,708.84)  (11,933,212.67)  (27,389,348.33) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 24,555,746.97  3,829,933.16  82,092,781.02  1,286,021.72  10,410,667.09  122,175,149.96 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,656,284.87  (332,440.57)  (9,957,179.27)  (93,554.81)  (6,194,410.53)  (10,921,300.31) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 30,212,031.84  3,497,492.59  72,135,601.75  1,192,466.91  4,216,256.56  111,253,849.65 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,168,594.84  991,929.72  719,842.18  45,957.75  3,689,679.62  7,616,004.11 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 32,380,626.68  4,489,422.31  72,855,443.93  1,238,424.66  7,905,936.18  118,869,853.76 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 5,135,937.11  259,785.92  25,962,990.83  631,558.43  2,073,281.15  34,063,553.44 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 7,539,068.13  968,988.20  11,297,105.04  358,647.14  3,829,224.54  23,993,033.05 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,232,545.12  1,825,911.14  34,277,935.48  4,320.02  906,710.25  40,247,422.01 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 15,907,550.36  3,054,685.26  71,538,031.35  994,525.59  6,809,215.94  98,304,008.50 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           32,252,143.47 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั           (11,686,298.21) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           17,801,636.10 
รายไดอ่ื้น           7,930,179.93 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้           14,045,517.82 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           (984,881.66) 
ก าไรส าหรับงวด           13,060,636.16 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั

เบด็เตล็ด 

สินทรัพยท่ี์ปัน

ส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 21,454,310.41 4,584,235.86 15,606,554.54 980,310.02 16,219,842.92 740,274,437.85 799,119,691.60 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 22,789,836.06 6,713,800.00 17,068,543.12 700,288.66 15,389,771.81 744,817,959.97 807,480,199.62 

หนีสิ้น        

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 58,579,831.18 7,782,903.20 85,922,735.21 2,325,224.97 23,053,660.92 34,886,522.54 212,550,878.02 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 52,359,856.59 9,126,180.11 79,703,763.01 2,033,861.14 22,185,603.07 40,019,701.81 205,428,965.73 

29. เงินปันผลจ่าย 
ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาก
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 12 ลา้นบาท บริษทั ฯ 
จ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาก
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 18 ลา้นบาท บริษทั ฯ 
จ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

30. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
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