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บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว
แต่สอบทานแล้ว) และปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี.ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี. จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื6น
รวมสิ นทรัพย์

3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6 งของงบการเงินนี.

192,199,114
377,190,001
4,306,635
314,395,424
137,164,610

326,834,483
426,054,185
7,840,025
334,675,593
149,373,462

143,697,595
339,406,695
19,954,062
327,890,399
115,500,310

2,763,012,941
7,215,497
282,559,535
8,683,905
71,268,832
479,063,332
4,637,059,826

2,506,557,325
7,996,179
277,547,361
8,772,340
73,276,287
471,017,076
4,589,944,316

2,455,130,182
10,970,820
241,402,337
9,181,275
47,695,847
619,018,248
4,329,847,770

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว
แต่สอบทานแล้ว) และปรับปรุ งใหม่)
หนีส- ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส- ิ น
หนี. สินจากสัญญาประกันภัย
12
เจ้าหนี. บริ ษทั ประกันภัยต่อ
13
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี. สินอื6น
14
รวมหนีส- ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 303,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(1 มกราคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2558:
หุ น้ สามัญ 151,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
ทุนที6ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 303,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(1 มกราคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2558:
หุ น้ สามัญ 151,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื6นของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ6 ขาย
7.2
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส- ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6 งของงบการเงินนี.

กรรมการ

2,527,342,471
368,162,865
1,105,503
79,068,276
538,996,663
3,514,675,778

2,481,710,488
358,657,203
77,089,053
577,715,588
3,495,172,332

2,305,212,168
353,761,808
4,050,996
74,893,944
490,626,595
3,228,545,511

303,000,000

303,000,000

151,500,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

30,300,000
498,805,010

30,300,000
498,198,502

20,000,000
651,497,298

126,479,031
1,122,384,048
4,637,059,826
-

99,473,475
1,094,771,984
4,589,944,316
-

114,504,954
1,101,302,259
4,329,847,770
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที* 31 มีนาคม 2559
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี"ยประกันภัยรับ
หัก: เบี"ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี"ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี"ยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลด (เพิ1ม) จากงวดก่อน
เบี"ยประกันภัยที1ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื1น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื1น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
15
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
หัก: ภาษีเงินได้
10
กําไรสํ าหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1 งของงบการเงินนี"

2559

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

785,745,344
(157,444,647)
628,300,697
(22,007,338)
606,293,359
56,755,153
12,325,395
(2,263,071)
17,604,842
2,493,023
693,208,701

742,595,373
(153,261,481)
589,333,892
(27,999,644)
561,334,248
52,641,419
24,495,106
9,662,684
18,728,887
3,397,936
670,260,280

519,508,734
(88,467,770)
139,012,156
49,890,901
74,014,064
693,958,085
(749,384)
1,355,892
606,508

480,096,727
(103,896,356)
129,771,623
44,595,828
71,438,763
622,006,585
48,253,695
(7,776,872)
40,476,823

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที* 31 มีนาคม 2559
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน* :
รายการที1จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการเปลี1ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน* สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

33,756,945
(6,751,389)
27,005,556

11,170,533
(2,234,107)
8,936,426

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

27,612,064

49,413,249

0.002

0.134

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั"นพื"นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1 งของงบการเงินนี"

16

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที* 31 มีนาคม 2559
2559
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี"ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี1ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี"ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื1น
รายได้อื1น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื1น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม* ขึน) (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ)นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1 งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

844,827,527
3,546,214
8,584,114
7,361,485
852,440
1,676,185
(434,403,270)
(7,135,681)
(152,698,035)
(31,866,708)
(154,832,700)
(1,968,562)
(309,505,903)
1,410,689
100,165,547
(123,986,658)

750,143,803
(43,191,500)
7,895,875
8,249,045
1,201,040
2,236,446
(367,022,721)
(7,326,977)
(133,574,230)
(17,680,959)
(164,489,231)
(2,488,596)
146,729,403
1,747,293
(114,189,539)
68,239,152

(10,648,711)
(10,648,711)
(134,635,369)
326,834,483
192,199,114

(15,052,908)
(15,052,908)
53,186,244
143,697,595
196,883,839

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สําหรับงวดสามเดือนสิ/นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
151,500,000
151,500,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ กําไรสะสม
ส่ วนเกินทุน
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เงินลงทุนเผือขาย
20,000,000
651,497,298
114,504,954
40,476,823
8,936,426
40,476,823
8,936,426
20,000,000
691,974,121
123,441,380
30,300,000
30,300,000
-

498,198,502
606,508
606,508
498,805,010
-

99,473,475
27,005,556
27,005,556
126,479,031
-

รวม
1,101,302,259
40,476,823
8,936,426
49,413,249
1,150,715,508
1,094,771,984
606,508
27,005,556
27,612,064
1,122,384,048
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ$นสุ ดวันที& 31 มีนาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว& ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ+ งจัดตั,งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคื อการรับ ประกันวินาศภัย ที+อยู่ตามที+ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที+
เลขที+ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี, จ ดั ทํา ขึ, นตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที+ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื+ อ ง งบการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษ ทั ฯเลื อกนํา เสนองบการเงิ นระหว่า งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที+กาํ หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื+ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื+ อนไขและระยะเวลาในการจัดทําและยื+นงบการเงิ นและรายงานเกี+ ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั
ประกัน วินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที+ 4 มี น าคม 2559 ซึ+ ง เริ+ ม มี ผ ลบัง คับ ใช้ต, งั แต่วนั ที+ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้นไป โดยรู ปแบบงบการเงินดังกล่าวมีการเปลี+ยนแปลงจากรู ปแบบงบการเงินเดิมทําให้ตอ้ งมีการจัด
ประเภทรายการบัญชี ของงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดงวดก่อนที+
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบใหม่ เพื+อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปั จจุบนั และได้
นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที+ 1 มกราคม 2558 เพื+อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
งบการเงินระหว่างกาลนี,จดั ทําขึ,นเพื+อให้ขอ้ มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจําปี ที+นาํ เสนอครั,งล่าสุ ด ดังนั,น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี+ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื+อไม่ให้
ข้อมูลที+นาํ เสนอซํ,าซ้อนกับข้อมูลที+ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี,ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที+บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี,
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ งแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี ที+ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ+ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที+เริ+ มในหรื อหลัง
วันที+ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ,นเพื+อให้มีเนื, อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรั บ ปรุ ง ถ้อยคํา และคํา ศัพ ท์ การตี ค วามและการให้แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญชี ก บั ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน, ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ ทั,งนี, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที+มีการเปลี+ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ+ งเกี+ยวข้อง
โดยตรงกับบริ ษทั ฯมีดงั นี,
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 4 (ปรับปรุง 2558) เรื&อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที+ 4 มีวตั ถุประสงค์เพื+อกําหนดการรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา
ประกันภัยที+ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที+กิจการถือไว้และ
เพื+อจํากัดการแก้ไขวิธีการบัญชี สํา หรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที+สองของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น เกี+ ย วกับ สัญ ญาประกัน ภัย จะแล้วเสร็ จ ทั,ง นี, มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นนี, มี
ข้อกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิ บายถึงจํานวนเงินที+เกี+ยวเนื+ องกับสัญญาประกันภัยในงบ
การเงินของผูร้ ับประกันภัยและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที+ยงั มิได้เกิดขึ,น ณ วัน
สิ, นรอบระยะเวลารายงาน และกําหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี, สินจากการประกันภัยที+รับรู ้
แล้วและการทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และรวมถึงกําหนดให้ผรู ้ ับประกันภัย
บันทึกหนี, สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี, สินจากสัญญา
ประกันภัยนั,นจะหมดลง หรื อยกเลิก หรื อสิ, นผลบังคับ และให้แสดงหนี, สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มี
การหักกลบกับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อที+เกี+ยวข้อง ทั,งนี, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
มีการยกเว้นเป็ นการชัว+ คราวให้ผูร้ ับ ประกันภัยไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดบางประการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื+น ซึ+งรวมถึงข้อกําหนดที+ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบาย
บัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี,นอกจากจะกําหนดวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับสัญญาประกันภัยแล้ว ยังรวมถึง
การพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย ซึ+งสัญญาประกันภัยให้หมายถึงสัญญาซึ+งผูร้ ับประกันภัยรับความ
เสี+ ยงด้านการรับประกันภัยที+มีนัยสําคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ+ ง (ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที+ระบุไว้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี+ ยงด้านการรับประกันภัยที+มีนยั สําคัญหรื อไม่น, นั จะ
พิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที+จะต้องจ่ายกรณี ที+มีสถานการณ์ที+รับประกันภัยเกิดขึ,นกับภาระผูกพันที+
จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที+รับประกันภัยเกิดขึ,น
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบตั ิเป็ นครั,งแรกไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงิ นระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ เนื+ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาและทบทวนการจัด
ประเภทของสัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที+บริ ษทั ฯถือไว้และ
สรุ ป ได้ว่า สั ญ ญาทั,ง หมดเป็ นสั ญ ญาที+ เ ข้า เกณฑ์ ค ํา นิ ย ามของสั ญ ญาประกัน ภัย ตามมาตรฐานฉบับ นี,
นอกจากนี, สําหรับการบันทึกรายการสํารองค่าสิ นไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหนี, สินจาก
สัญญาประกันภัย การทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อและการบันทึกหนี, สินจาก
สัญญาประกันภัยก็ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเนื+องจากบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิอยูแ่ ต่เดิมแล้ว อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี, ได้มี ก ารกํา หนดให้เปิ ดเผยข้อมู ล เพิ+ ม เติ ม ในส่ ว นของสั ญ ญา
ประกันภัยที+เกี+ยวกับสิ นทรัพย์ หนี,สิน รายได้และค่าใช้จา่ ยที+รับรู ้ในงบการเงิน และลักษณะและขอบเขตของ
ความเสี+ ยงที+เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินสําหรับปี ซึ+ งบริ ษทั ฯจะนําเสนอเพิ+มเติมในงบการเงิ น
ประจําปี
2.3 นโยบายการบัญชีทสี& ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี,จดั ทําขึ,นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที+ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที+ 4 มาถื อ
ปฏิบตั ิตามที+กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.2
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากและบัตรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อ
สิ, นกําหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2559
1,959,711
187,199,981
3,039,422
192,199,114

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
2,414,209
136,604,369
187,815,905
326,834,483

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 เงิ นฝากออมทรั พย์และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบี,ยร้ อยละ 0.25 ถึ ง 0.75 ต่อปี
(31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.00 ต่อปี )
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4.

เบีย$ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วัน ที+ 31 มี น าคม 2559 และ 31 ธัน วาคม 2558 ยอดคงเหลื อ ของเบี, ย ประกัน ภัย ค้า งรั บ จากการรั บ
ประกันภัยโดยตรงจําแนกอายุตามเงินต้นที+คา้ งชําระนับตั,งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการ
เก็บเบี,ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี,

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี,ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ+ หนี,สงสัยจะสู ญ
เบี,ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2559
303,759,488
34,468,487
18,715,302
4,470,959
17,631,425
379,045,661
(1,855,660)
377,190,001

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
359,635,226
36,430,893
13,515,151
5,651,687
15,115,263
430,348,220
(4,294,035)
426,054,185

สําหรับเบี,ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี,ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี,ยประกันภัย โดยหนี, ที+เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
5.

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2559
สํารองประกันภัยส่ วนที+เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

11,490,269
302,905,155
314,395,424

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
14,614,459
320,061,134
334,675,593
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6.

ลูกหนีจ$ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2559
35,257,119
101,907,491
137,164,610

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี,ประกันภัยต่ออื+น
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
65,857,349
83,516,113
149,373,462

ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 จําแนก
อายุตามเงินต้นที+คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี,
31 มีนาคม 2559
18,649,568
16,511,649
95,902
35,257,119

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
7.

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
51,683,565
14,077,882
95,902
65,857,349

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

เงินลงทุนเพือ& ค้ า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
เงินลงทุนเพือ& ค้ า - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

186,018,672
186,018,672
(9,525,885)
176,492,787

285,052,833
285,052,833
(27,130,728)
257,922,105

175,256,962
1,235,825
176,492,787
176,492,787

256,709,565
1,212,540
257,922,105
257,922,105
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
31 มีนาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ& ขาย
ตราสารหนี,รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผือ& ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนที&จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี,รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที+ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื+อการด้อยค่า
เงินลงทุนที&จะถือจนครบกําหนด สุ ทธิ
เงินลงทุนทั&วไป
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทั&วไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

10,000,000
150,093,940
49,606,668
1,917,546,943
2,127,247,551
158,098,788
(176,283)
2,285,170,056

10,400,720
157,747,347
152,698,494
1,964,499,778
2,285,346,339
(176,283)
2,285,170,056

31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
10,000,000
150,093,940
51,242,927
1,511,731,205
1,723,068,072
124,341,843
(176,283)
1,847,233,632

61,548,197
841,000

61,587,132
841,000

236,081,251
298,470,448
(841,000)

336,093,806
398,521,938
(841,000)

297,629,448

397,680,938

3,720,650
3,720,650
2,763,012,941

3,720,650
3,720,650
2,506,557,325

10,340,441
155,960,001
150,995,574
1,530,113,899
1,847,409,915
(176,283)
1,847,233,632
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 องค์ ประกอบอืน& ของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย& นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือต้นงวด
124,341,843
กําไร (ขาดทุน) จากการตีมลู ค่าเงินลงทุนระหว่างงวด
38,406,262
(4,649,317)
กําไรจากการขายระหว่างงวดที+รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด
158,098,788
(31,619,757)
หัก: ภาษีเงินได้
126,479,031
ยอดคงเหลือปลายงวด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี
สิ, นสุ ดวันที+
31 ธันวาคม 2558
143,131,192
(12,390,190)
(6,399,159)
124,341,843
(24,868,368)
99,473,475

7.3 เงินลงทุนทีต& ิดภาระผูกพัน
ณ วันที+ 31 มี นาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที+ ครบกําหนดเกิ นกว่า 3 เดื อน จํา นวน
14.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 14.6 ล้านบาท) ไปวางคํ,าประกันวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคาร วางเป็ น
หลักทรัพย์ในการยื+นประกันกรณี ที+ผเู ้ อาประกันที+เป็ นผูข้ บั ขี+รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา และเป็ นหลักประกัน
การออกหนังสื อคํ,าประกันที+ธนาคารฯออกให้ในนามบริ ษทั ฯ
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯได้นาํ พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 1.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2558: 1.3 ล้านบาท) ไปวางคํ,าประกันซึ+งเกี+ยวเนื+องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนั,น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบียนตามที+กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลข้อ 18
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินให้ ก้ยู มื
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี,ยค้างรับทั,งจํานวนเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่
พนักงานตามโครงการสวัสดิการ สามารถแยกเงินต้นและดอกเบี,ยค้างรับตามอายุหนี, ได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื+อหนี,สงสัย
จะสูญ
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
5,317,203
-

31 มีนาคม 2559
อื+น ๆ
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
1,898,294
-

เงินต้น
7,215,497

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ
-

รวม
7,215,497

2,571,084
7,888,287

1,015,446
1,015,446

1,898,294

-

2,571,084
9,786,581

1,015,446
1,015,446

3,586,530
10,802,027

(2,571,084)
5,317,203

(1,015,446)
-

1,898,294

-

(2,571,084)
7,215,497

(1,015,446)
-

(3,586,530)
7,215,497
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื+อหนี,สงสัย
จะสูญ
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
5,728,141
-

31 ธันวาคม 2558
อื+น ๆ
ดอกเบี,ย
เงินต้น
ค้างรับ
2,268,038
-

3,201,091
8,929,232

1,137,894
1,137,894

2,268,038

-

(3,201,091)
5,728,141

(1,137,894)
-

2,268,038

-

เงินต้น
7,996,179

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ
-

รวม
7,996,179

3,201,091
11,197,270

1,137,894
1,137,894

4,338,985
12,335,164

(3,201,091)
7,996,179

(1,137,894)
-

(4,338,985)
7,996,179
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

ทีด& ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี+ยนแปลงของที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2559 สรุ ปได้
ดังนี,
(หน่วย: บาท)
ที+ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที& 1 มกราคม 2559
ซื,อเพิม+ ระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่า
สุทธิตามบัญชี
ค่าเสื+ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที& 31 มีนาคม 2559

อาคาร

เครื+ องตกแต่ง

อุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

185,377,780
3,390,000

49,269,226
2,610,000

8,130,411
711,000

12,729,498
1,693,654

22,040,446
2,316,000

277,547,361
10,720,654

-

(902,792)

(60,641)
(724,026)

(11,302)
(1,754,373)

(2,255,346)

(71,943)
(5,636,537)

188,767,780

50,976,434

8,056,744

12,657,477

22,101,100

282,559,535

10. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
10.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี,สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี,
31 มีนาคม 2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ
สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที+อาจเกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รายงานให้
บริ ษทั ฯทราบและสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
รวม
หนีส$ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

8,703,464
58,175,856

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
10,701,640
56,891,732

18,290,437
1,905,177
15,813,655
102,888,589

9,707,327
5,426,146
15,417,810
98,144,655

31,619,757
31,619,757
71,268,832

24,868,368
24,868,368
73,276,287
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี,
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที+คาํ นวณตามเกณฑ์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว+ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว+ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3,388,042

14,995,703

(4,743,934)
(1,355,892)

(7,218,831)
7,776,872

รายการกระทบยอดจํา นวนเงิ นระหว่างค่า ใช้จ่า ยภาษีเงิ นได้กบั ผลคู ณกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที+ใ ช้
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี,

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที+ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที+แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2559
2558
(749,384)
48,253,695
20%
(149,877)

20%
9,650,739

(1,206,015)
(1,355,892)

(1,873,867)
7,776,872
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. สิ นทรัพย์อนื&

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี - สุ ทธิ
ลูกหนี,จากการขายหลักทรัพย์
เบี,ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
รายการเทียบเท่าเงินสดที+มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
อื+น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื+น

31 มีนาคม 2559
204,743,975
11,020,935
129,919,048
50,574,569
7,911,129
32,564,387
42,329,289
479,063,332

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
205,149,839
248,651
121,269,686
49,038,326
8,064,121
46,980,202
40,266,251
471,017,076

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงิ นที+มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดื อน
จํานวน 7.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 8.1 ล้านบาท) ไปวางคํ,าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยืน+ ประกันกรณี ที+ผเู ้ อาประกันที+เป็ นผูข้ บั ขี+รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
12. หนีส$ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
หนี,สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ได้รับรายงานแล้ว
927,239,870
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
21,150,766
สํารองเบี,ยประกันภัย
1,578,951,835
- สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,527,342,471
รวม

31 มีนาคม 2559
หนี,สิน
ส่ วนที+เอา
ประกันภัยต่อ

สุ ทธิ

101,907,491
11,490,269

825,332,379
9,660,497

302,905,155
416,302,915

1,276,046,680
2,111,039,556
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
หนี,สิน
ส่ วนที+เอา
ประกันภัยต่อ

หนี,สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ได้รับรายงานแล้ว
882,508,472
- ค่าสิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
25,101,539
สํารองเบี,ยประกันภัย
1,574,100,477
- สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,481,710,488
รวม

สุ ทธิ

83,516,113
14,614,459

798,992,359
10,487,080

320,061,134
418,191,706

1,254,039,343
2,063,518,782

12.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหม
ทดแทนที+เกิดขึ,นระหว่างงวด
การเปลี+ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
และข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
907,610,011
842,491,575
459,128,284

1,822,288,488

22,829,376

34,840,130

(441,177,035)
948,390,636

(1,792,010,182)
907,610,011

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที+เกิดจากสัญญารับ
ประกันภัยต่อจํานวน 0.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 0.8 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.2 สํ ารองเบีย$ ประกันภัยทีย& งั ไม่ ถือเป็ นรายได้
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี,ยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้ในงวดนี,
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
1,574,100,477
1,462,720,593
785,745,344
3,125,705,031
(780,893,986)
(3,014,325,147)
1,578,951,835
1,574,100,477

13. เจ้ าหนีบ$ ริษัทประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี+ยวกับการประกันภัยต่ออื+น
รวมเจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2559
302,214,681
65,948,184
368,162,865

31 ธันวาคม 2558
290,400,647
68,256,556
358,657,203

14. หนีส$ ิ นอืน&
(หน่วย: บาท)

เบี,ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี,จากการซื,อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี,อื+น
อื+น ๆ
รวมหนี,สินอื+น

31 มีนาคม 2559
266,173,937
79,471,605
25,072,626
6,372,765
56,598,677
65,197,561
40,109,492
538,996,663

31 ธันวาคม 2558
258,371,694
91,627,452
35,911,998
52,645,980
61,201,298
77,957,166
577,715,588
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2559
2558
ค่าใช้จ่ายพนักงานที+ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี,สูญและหนี,สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื+น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

18,685,850

19,930,862

18,398,202
854,092
(5,808,586)
27,360,231
6,899,706
7,624,569
74,014,064

19,046,773
1,223,195
26,572
17,126,736
11,088,200
2,996,425
71,438,763

16. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั,นพื,นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+น) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี+ ย ถ่ วงนํ,า หนัก ของหุ ้นสามัญที+ ออกอยู่ใ นระหว่า งงวด โดยได้ป รั บ จํา นวนหุ ้นสามัญตามสัดส่ ว น
ที+เปลี+ยนไปของจํานวนหุน้ สามัญที+เกิดจากการออกหุน้ ปันผล
เมื+อวันที+ 8 เมษายน 2558 ที+ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
เงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.11 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจํานวน 151.5 ล้านหุ ้น ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ดังนั,น ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นจึงได้ปรับปรุ งจํานวนหุ ้นสามัญที+ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้น
โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ ปันผลได้เกิดขึ,นตั,งแต่วนั เริ+ มต้นของงวดแรกที+เสนอรายงาน
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2559
2558
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนักที+ออกอยูร่ ะหว่างงวด
(หุน้ )
จํานวนหุน้ ปันผลที+ออกเพิ+มปี 2558 (หุน้ )
รวม (หุน้ )
กําไรสําหรับงวด (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

303,000,000
303,000,000

151,500,000
151,500,000
303,000,000

606,508
0.002

40,476,823
0.134
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ& กีย& วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที+สาํ คัญกับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น) รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื+ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที+ตกลงกันระหว่า ง
บริ ษทั ฯและกิจการที+เกี+ยวข้องกันเหล่านั,น ซึ+งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2559
2558
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี,ยประกันภัยจ่ายต่อ
37,147,449
30,703,503
ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
เบี,ยประกันภัยรับต่อ

15,030,854
5,665,668
11,933

10,998,801
4,122,033
-

ค่าบําเหน็จจ่าย
4,074
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
77,471
67,506
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบ
2,745,282
2,792,188

รายได้อื+น

1,607,775

1,806,185

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกันภัยที+ได้รับจากผูเ้ อา
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ตามที+ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และ
หนี,สินที+เกี+ยวข้องกับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน ดังนี,
31 มีนาคม 2559
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
หนี,สินอื+น
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558

8,330
10,421,442
57,225,241

1,325,350
10,054,490
51,463,751

3,518,150
2,745,282

3,518,150
2,824,822

202,500

202,500
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที+
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี,
(หน่วย: บาท)
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั,น
17,499,031
16,440,647
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,378,642
1,463,344
รวม
18,877,673
17,903,991
18. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินทีจ& ัดสรรไว้เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที+จดั สรรไว้
เป็ นเงินสํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี,
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุนตัด
ราคาทุนตัด
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
จําหน่าย
จําหน่าย
หลักทรัพย์ประกัน
16.8
15.1
16.2
พันธบัตรรัฐบาล
15.1
รวม
15.1
16.8
15.1
16.2
ทรัพย์สินทีจ& ัดสรรไว้เป็ นเงินสํ ารอง
เงินฝากสถาบันการเงินที+ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
50.0
50.0
100.0
100.0
บัตรเงินฝาก
160.0
160.0
130.0
130.0
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
50.0
55.5
30.0
32.2
รวม
260.0
265.5
260.0
262.2
รวม
275.1
282.3
275.1
278.4
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. ภาระผูกพันและหนีส$ ิ นทีอ& าจจะเกิดขึน$
19.1 ภาระผูกพันเกีย& วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญญาเช่ า ดํา เนิ น งานที+ เ กี+ ย วข้อ งกับ การเช่ า พื, น ที+ อ าคารสํา นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้ งจ่ายใน
อนาคตทั,งสิ, นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที+บอกเลิกไม่ได้ดงั นี,
31 มีนาคม 2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.3
0.4

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
0.3
0.4

19.2 หนังสื อคํา$ ประกันธนาคาร
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ,าประกันซึ+งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน
0.8 ล้านบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ (31 ธันวาคม
2558: 0.8 ล้านบาท)
19.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที+ 31 มี นาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ มี ค ดี ที+ ถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจํา นวนประมาณ 86.0 ล้า นบาท
(ทุนทรัพย์ที+ฟ้อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ+ งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ,นสุ ด อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผือ+ ผลเสี ยหายที+อาจเกิดขึ,นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 24.8 ล้านบาท
และมีส่วนที+จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อจํานวนประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ+ งฝ่ ายบริ หารเชื+อว่าสํารองเผื+อ
ผลเสี ยหายที+อาจเกิดขึ,นจํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (31 ธันวาคม 2558: 76.2 ล้านบาท 21.9 ล้านบาท และ 2.8
ล้านบาท ตามลําดับ)
20. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท และเพื+อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการเปลี+ยนแปลง
โครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที+รายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี,
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2559
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิจาก
การประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

รวม

42,495,928

5,507,227

610,843,852

126,898,337

785,745,344

(30,365,988)
12,129,940

(1,034,616)
4,472,611

(85,114,937)
525,728,915

(40,929,106)
85,969,231

(157,444,647)
628,300,697

633,542

(1,578,079)

(7,285,381)

(13,777,420)

(22,007,338)

12,763,482
13,510,696
26,274,178

2,894,532
59,409
2,953,941

518,443,534
27,713,426
546,156,960

72,191,811
15,471,622
87,663,433

606,293,359
56,755,153
663,048,512

(3,626,735)
9,999,527
1,387,708

2,823,113
463,932
223,389

386,320,099
108,174,807
42,325,470

45,524,487
20,373,890
5,954,334

431,040,964
139,012,156
49,890,901

7,760,500

3,510,434

536,820,376

71,852,711

619,944,021

18,513,678

(556,493)

9,336,584

15,810,722

43,104,491
(74,014,064)
(30,909,573)
12,325,395
(2,263,071)
17,604,842
2,493,023
(749,384)
1,355,892
606,508
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

รวม

45,179,308

5,156,418

572,721,208

119,538,439

742,595,373

(30,964,397)
14,214,911

(1,163,283)
3,993,135

(66,966,119)
505,755,089

(54,167,682)
65,370,757

(153,261,481)
589,333,892

(136,728)

(1,791,604)

(23,707,160)

(2,364,152)

(27,999,644)

14,078,183
15,447,226
29,525,409

2,201,531
66,064
2,267,595

482,047,929
24,334,178
506,382,107

63,006,605
12,793,951
75,800,556

561,334,248
52,641,419
613,975,667

26,923,774
10,055,328
1,478,956

(105,907)
458,244
184,612

313,920,329
101,213,529
36,711,585

35,462,175
18,044,522
6,220,675

376,200,371
129,771,623
44,595,828

38,458,058

536,949

451,845,443

59,727,372

550,567,822

(8,932,649)

1,730,646

54,536,664

16,073,184

63,407,845
(71,438,763)
(8,030,918)
24,495,106
9,662,684
18,728,887
3,397,936
48,253,695
(7,776,872)
40,476,823
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์และหนี,สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั ต่อไปนี,
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559

202,367,545

2,973,355

652,956,049

321,961,309

3,456,801,568

4,637,059,826

ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2558

204,494,182

2,929,074

680,319,849

333,714,873

3,368,486,338

4,589,944,316

หนี$สิน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559

335,534,749

10,138,732

2,284,061,397

622,758,566

262,182,334

3,514,675,778

ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2558

373,014,504

7,084,102

2,199,088,653

623,617,300

292,367,773

3,495,172,332

21. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที+วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดง
ตามลําดับชั,นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี,
(หน่วย: บาท)
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที&วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
ตราสารหนี, (รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน)
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน

31 มีนาคม 2559
ระดับ 2

175,256,962
1,235,825

-

152,522,211
139,548,888

168,148,067
1,824,950,890

รวม

175,256,962
1,235,825
168,148,067
152,522,211
1,964,499,778
(หน่วย: บาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที&วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
ตราสารหนี, (รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน)
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน

31 ธันวาคม 2558
ระดับ 2

รวม

256,709,565
1,212,540

-

256,709,565
1,212,540

150,819,291
121,061,424

166,300,442
1,409,052,475

166,300,442
150,819,291
1,530,113,899
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื+ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี,
ก)

เงินลงทุนในตราสารหนี, แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดซึ+ งคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที+
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี,ไทย

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที+ไม่ได้ซ,ื อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที+ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื+อวันที+ 8 เมษายน 2559 ที+ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานสําหรับปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั,งสิ, น 15.2 ล้านบาท
โดยมีกาํ หนดจ่ายในวันที+ 4 พฤษภาคม 2559
23. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯนําเสนองบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ตามรู ปแบบงบการเงินที+ออกใหม่ที+กาํ หนดในประกาศ คปภ.
ทําให้ตอ้ งจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินงวดก่อนที+แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบใหม่ เพื+อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ+ งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไร
หรื อส่ วนของเจ้าของตามที+เคยรายงานไว้ การจัดประเภทใหม่สรุ ปได้ดงั นี,
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ตามที+จดั ประเภทใหม่ ตามที+เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ :
เบี,ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี,จากสัญญาประกันภัยต่อ

426,054,185
334,675,593
149,373,462

426,393,578
483,709,662
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558
ตามที+จดั ประเภทใหม่ ตามที+เคยรายงานไว้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี,ยประกันภัยรับ
เบี,ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ
สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ+ม (ลด) จากงวดก่อน
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิ
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย

742,595,373
(153,261,481)
(27,999,644)
-

561,334,248

480,096,727
(103,896,356)
44,595,828
-

376,200,371
37,491,292
2,792,188

-

2,227,862
1,856,552
227,934

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี,ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื+อวันที+ 12 พฤษภาคม 2559
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