
 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
31 มีนาคม 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 มีนาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี4ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน                  
แบบยอ่ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ซึ4 งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี6ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที4 34 เรื4อง งบการเงินระหวา่งกาล                            
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี4ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน                
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื4อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ4 งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื4น 
การสอบทานนี6 มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วาม
เชื4อมั4นวา่จะพบเรื4องที4มีนยัสาํคญัทั6งหมดซึ4งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั6น ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที4สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ4งที4เป็นเหตุใหเ้ชื4อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัขึ6นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที4 34 เรื4อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2558 



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที" 31 มนีาคม 2558

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 196,883,839        143,697,595        
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 28,264,696          19,954,062          
เบี-ยประกนัภยัคา้งรับ 4 338,133,127        339,564,052        
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 5 461,661,009        443,233,352        
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
      เงินลงทุนเพื4อคา้ 6 251,244,181        189,449,408        
      เงินลงทุนเผื4อขาย 6 1,045,398,479     932,478,457        
      เงินลงทุนที4จะถือจนครบกาํหนด 6 1,299,511,428     1,329,481,667     
      เงินลงทุนทั4วไป 6 3,720,650            3,720,650            
   เงินใหกู้ย้มื 7 9,223,527            10,970,820          
ที4ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 8 250,346,951        241,402,337        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,911,951            9,181,275            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 52,680,571          47,695,847          
ลูกหนี-จากการขายหลกัทรัพย์ -                           139,972,688        
สินทรัพยอื์4น 10 488,524,094        479,045,560        
รวมสินทรัพย์ 4,433,504,503     4,329,847,770     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที" 31 มนีาคม 2558

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้)

หนี-สินและส่วนของเจ้าของ

หนี-สิน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,934,069          4,050,996            
เจา้หนี-บริษทัประกนัภยัตอ่ 11 333,787,230        353,761,808        
หนี- สินจากสญัญาประกนัภยั
   สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 12 948,148,557        842,491,575        
   สาํรองเบี-ยประกนัภยั 13 1,457,296,774     1,462,720,593     
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 14 82,730,724          135,800,906        
หนี- สินอื4น 15 443,891,641        429,719,633        
รวมหนี-สิน 3,282,788,995     3,228,545,511     
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 151,500,000        151,500,000        
   ทุนที4ออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 151,500,000        151,500,000        
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 163,800,007        163,800,007        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20,000,000          20,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 691,974,121        651,497,298        
องคป์ระกอบอื4นของส่วนของเจา้ของ
   - ส่วนเกินทุนจากการเปลี4ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 6 123,441,380        114,504,954        
รวมส่วนของเจ้าของ 1,150,715,508     1,101,302,259     
รวมหนี-สินและส่วนของเจ้าของ 4,433,504,503     4,329,847,770     

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2558 2557
กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้
เบี ยประกนัภยัที%ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 561,334,248       522,952,270       
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 52,641,419         54,090,279         
รวมรายได้ 613,975,667       577,042,549       
ค่าใช้จ่าย
การรับประกนัภยั
   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 376,200,371       383,766,021       
   ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 129,771,623       134,620,820       
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื%น 37,491,292         30,905,971         
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 2,792,188           3,195,147           
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 16 71,438,763         74,362,829         
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 617,694,237       626,850,788       
ขาดทุนจากการรับประกนัภัย (3,718,570)          (49,808,239)        
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 24,495,106         21,196,666         
กาํไรจากเงินลงทุน 9,662,684           14,435,166         
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 18,728,887         32,011,592         
รายไดอื้%น 3,397,936           3,475,871           
กาํไรจากการดาํเนินงาน 52,566,043         21,311,056         
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (2,227,862)          (2,308,894)          
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั (1,856,552)          (1,924,078)          
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (227,934)             (260,828)             
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 48,253,695         16,817,256         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (7,776,872)          (1,662,064)          
กาํไรสําหรับงวด 40,476,823         15,155,192         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2558
(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2558 2557
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น:
รายการที%จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไรจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื%อขาย 11,170,533         12,073,820         
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2,234,107)          (2,414,764)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 8,936,426           9,659,056           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 49,413,249         24,814,248         

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐาน 17 0.13 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี 

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2558
(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

2558 2557

เบี ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 750,143,803       808,088,888       
เงินจ่ายเกี%ยวกบัการประกนัภยัต่อ (43,191,500)        (58,914,662)        
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (367,022,721)      (394,834,206)      
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (7,326,977)          (7,319,757)          
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (133,574,230)      (142,837,141)      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื%น (17,680,959)        (11,021,535)        
ดอกเบี ยรับ 7,895,875           7,773,144           
เงินปันผลรับ 8,249,045           8,509,922           
รายไดจ้ากการลงทุนอื%น 1,201,040           1,190,530           
รายไดอื้%น 2,236,446           2,191,431           
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (164,489,231)      (160,662,212)      
ภาษีเงินได ้ (2,488,596)          (2,744,164)          
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 33,951,995         49,420,238         
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 374,757,460       389,662,785       
   เงินใหกู้ย้ืม 2,672,293           2,011,091           
   เงินลงทุนอื%น -                          14,780,896         
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 220,833,367       170,000,000       
   ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 790,987              3                          
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 599,054,107       576,454,775       
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (228,028,057)      (332,180,519)      
   เงินใหกู้ย้ืม (925,000)             (375,000)             
   เงินฝากสถาบนัการเงิน (335,022,906)      (330,200,000)      
   ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (15,843,895)        (15,930,977)        
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (579,819,858)      (678,686,496)      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 19,234,249         (102,231,721)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี 

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2558 
(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2558 2557
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ*มขึ)น (ลดลง) สุทธิ 53,186,244         (52,811,483)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 143,697,595       237,827,679       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ)นงวด 196,883,839       185,016,196       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี 

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2558
(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของเจา้ของ - 
ส่วนเกินทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ที ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - การเปลี ยนแปลงมูลคา่
และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนในเงินลงทุน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2557 151,500,000              163,800,007              20,000,000                521,009,786              65,253,710                921,563,503              
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                15,155,192                -                                15,155,192                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                9,659,056                  9,659,056                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                15,155,192                9,659,056                  24,814,248                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 มนีาคม 2557 151,500,000              163,800,007              20,000,000                536,164,978              74,912,766                946,377,751              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2558 151,500,000              163,800,007              20,000,000                651,497,298              114,504,954              1,101,302,259           
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                40,476,823                -                                40,476,823                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                8,936,426                  8,936,426                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                40,476,823                8,936,426                  49,413,249                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 มนีาคม 2558 151,500,000              163,800,007              20,000,000                691,974,121              123,441,380              1,150,715,508           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี:

บริษทั ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวนัที 31 มนีาคม 2558

กาํไรสะสม
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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2558 

1. ข้อมูลทั&วไป 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั,งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที+อยู่ตามที+จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที+           
เลขที+ 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี, จดัทาํขึ,นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื+อง งบการเงิน 
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ             
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซึ+ งเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที+กาํหนด              
ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ลงวนัที+ 27 พฤษภาคม 2553 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี, จดัทาํขึ,นเพื+อให้ขอ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั, งล่าสุด ดงันั,น                                  
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้
ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ, าซ้อนกบัขอ้มูลที+ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี,ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี,  
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที+ออกโดย           
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ+ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที+ เริ+ มในหรือหลังวนัที+  1 มกราคม 2558                 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ,นเพื+อให้มีเนื,อหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติันี, ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามที+กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี+ยนแปลงหลกัการสําคญั ซึ+ งฉบบัที+เกี+ยวขอ้ง
โดยตรงกบับริษทัฯ มีดงัต่อไปนี,  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที& 19 (ปรับปรุง 2557) เรื&อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี, กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น ในขณะที+มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนกไ็ด ้  

บริษทัฯได้เปลี+ยนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั               
ในงวดปัจจุบันจากการรับรู้ทันทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น                   
อยา่งไรก็ตาม การเปลี+ยนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินงวดปัจจุบนัและงวดก่อนที+นาํมาแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเนื+องจากไมมี่ผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการดงักล่าว  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 13 เรื&อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี,กาํหนดแนวทางเกี+ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี, สินใดตามข้อกาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที+เกี+ยวขอ้งอื+น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั,นตามหลกัการของ
มาตรฐานฉบบันี,และใชว้ธีิเปลี+ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ+มใชม้าตรฐานนี,   

มาตรฐานฉบบันี,ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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2.3 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,จดัทาํขึ,นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื+องจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.2 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินสด 2,076,844 4,191,526 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 142,104,232 127,657,086 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อสิ,นกาํหนดระยะเวลา 1,268,702,112 1,103,658,793 
ตัOวแลกเงิน - 10,000,000 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,412,883,188 1,245,507,405 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอื+นที+มีระยะเวลา   
          ครบกาํหนดเกินกวา่  3 เดือนนบัแต่วนัที+ไดม้า (1,195,968,578) (1,080,691,778) 
 เงินฝากธนาคารที+มีขอ้จาํกดัในการใช ้ (20,030,771) (21,118,032) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 196,883,839 143,697,595 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํและตัOวแลกเงินมีอตัราดอกเบี,ยระหวา่งร้อยละ 
0.75 ถึง 2.55 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.50  ต่อปี) 

4. เบี$ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเบี, ยประกนัภยัคา้งรับจาํแนกอายุตาม                 
เงินตน้ที+คา้งชาํระนบัตั,งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบี,ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2558 
  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัตอ่ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 957,154  276,136,340  - 277,093,494  
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 256,715  28,595,804  11,753 28,864,272  
คา้งรับ 30 - 59 วนั 63,912  18,354,009  51,163  18,469,084  
คา้งรับ 60 - 89 วนั -    2,597,889  105,378  2,703,267  
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี -    10,959,977  -    10,959,977  
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 60,720     2,539,855     43,033    2,643,608 
รวมเบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 1,338,501  339,183,874  211,327  340,733,702 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (60,720) (2,539,855) -    (2,600,575) 
เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 1,277,781 336,644,019 211,327 338,133,127 
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 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2557 
  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัตอ่ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 3,587,368 284,756,371 105,378 288,449,117 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 199,286 32,859,645 - 33,058,931 
คา้งรับ 30 - 59 วนั 56,688 10,261,662 8,946 10,327,296 
คา้งรับ 60 - 89 วนั 568 2,733,701 - 2,734,269 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 68,145 4,883,261 - 4,951,406 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 60,802 2,513,201 43,033 2,617,036 
รวมเบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 3,972,857 338,007,841 157,357  342,138,055 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (60,802) (2,513,201) - (2,574,003) 
เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 3,912,055 335,494,640 157,357 339,564,052 

สําหรับเบี,ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามหนี, ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี, ยประกนัภยั โดยหนี, ที+เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

5. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินคา้งรับเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่อ  12,456,866 37,919,284 
สาํรองประกนัภยัส่วนที+เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 449,204,143 405,314,068 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  461,661,009 443,233,352 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่อ
จาํแนกอายตุามเงินตน้ที+คา้งชาํระแสดงไดด้งันี,  

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ   3,929,805 4,052,946 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี   7,732,847  33,072,124 
คา้งรับเป็นระยะเวลา 1 - 2  ปี      794,214 794,214 

เงินคา้งรับเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่อ  12,456,866 37,919,284 
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6. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

6.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

เงนิลงทุนเพื&อค้า     
หุน้ทุน 241,694,638 251,130,922 198,628,751 189,274,126 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 113,259 - 175,282 

รวม 241,694,638 251,244,181 198,628,751 189,449,408 
หกั: กาํไร (ขาดทุน) ที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 9,549,543 - (9,179,343) - 

เงนิลงทุนเพื&อค้า - สุทธิ 251,244,181 251,244,181 189,449,408 189,449,408 

เงนิลงทุนเผื&อขาย     
ตราสารหนี, รัฐวสิาหกิจ 10,000,000 10,311,144 10,000,000 10,278,149 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 95,093,940 99,491,573 85,093,940 88,718,089 
หุน้ทุน 55,475,876 176,663,946 55,475,876 169,476,924 

หน่วยลงทุน 730,703,221 759,108,099 638,953,732 664,181,578 

รวม 891,273,037 1,045,574,762 789,523,548 932,654,740 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 154,301,725 - 143,131,192 - 

หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ (176,283) (176,283) (176,283) (176,283) 

เงนิลงทุนเผื&อขาย - สุทธิ 1,045,398,479 1,045,398,479 932,478,457 932,478,457 

เงนิลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด     
ตราสารหนี, รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 91,755,098  236,748,243  
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 841,000  841,000  
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน 1,207,756,330  1,092,733,424  
รวม 1,300,352,428  1,330,322,667  

หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ (841,000)  (841,000)  

เงนิลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 1,299,511,428  1,329,481,667  
เงนิลงทุนทั&วไป     
หุน้ทุน 4,025,455  4,025,455  

หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ (304,805)  (304,805)  

เงนิลงทุนทั&วไป - สุทธิ 3,720,650  3,720,650  
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6.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี$ 
เงินลงทุนในตราสารหนี,  ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีระยะเวลาคงเหลือนับจาก              
วนัสิ,นงวดดงันี,  

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2558 
 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื&อขาย      
ตราสารหนี, รัฐวสิาหกิจ - - 10,000,000 - 10,000,000 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 93,940 - 55,000,000 40,000,000 95,093,940 
รวม 93,940 - 65,000,000 40,000,000 105,093,940 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง - - 1,748,569 2,960,208 4,708,777 
เงินลงทุนเผื&อขาย -  สุทธิ 93,940 - 66,748,569 42,960,208 109,802,717 

เงินลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด      
ตราสารหนี, รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 150,000 30,001,555 46,443,067 15,160,476 91,755,098 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน - 1,207,756,330 - - 1,207,756,330 
รวม 991,000 1,237,757,885 46,443,067 15,160,476 1,300,352,428 
หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 
เงินลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 150,000 1,237,757,885 46,443,067 15,160,476 1,299,511,428 

 
 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2557 
 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื&อขาย      
ตราสารหนี, รัฐวสิาหกิจ - - 10,000,000 -    10,000,000 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 93,940 - 45,000,000 40,000,000 85,093,940 
รวม 93,940 - 55,000,000 40,000,000 95,093,940 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง - - 1,338,316 2,563,982 3,902,298 
เงินลงทุนเผื&อขาย - สุทธิ 93,940 - 56,338,316 42,563,982 98,996,238 

เงินลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด      
ตราสารหนี, รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 175,107,169 46,475,367 15,165,707 236,748,243 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน - 1,092,733,424 - - 1,092,733,424 
รวม 841,000 1,267,840,593 46,475,367 15,165,707 1,330,322,667 
หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 
เงินลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ - 1,267,840,593 46,475,367 15,165,707 1,329,481,667 
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6.3 องค์ประกอบอื&นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทุนจากการเปลี&ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดสามเดือน        

สิ,นสุดวนัที+                       
31 มีนาคม 2558 

สาํหรับปี                   
สิ,นสุดวนัที+                             

31 ธนัวาคม 2557 

ยอดคงเหลือตน้งวด 143,131,192 81,567,138 
กาํไรจากการตีมลูค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด 11,120,022 65,749,938 
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายระหวา่งงวดที+รับรู้ในส่วนของ             
กาํไรหรือขาดทุน 50,511 (4,185,884) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 154,301,725 143,131,192 

หกั: ภาษีเงินได ้ (30,860,345) (28,626,238) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 123,441,380 114,504,954 

6.4 เงินลงทุนที&ติดภาระผกูพนั 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน จาํนวน 11.8 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 12.0 ลา้นบาท) ไปวางคํ,าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วางเป็นหลกัทรัพย์
ในการยื+นประกนักรณีที+ผูเ้อาประกนัที+เป็นผูข้บัขี+รถยนต์ตกเป็นผูต้อ้งหา และเป็นหลกัประกนัการออก
หนงัสือคํ,าประกนัที+ธนาคารฯออกใหใ้นนามบริษทัฯ 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯไดน้าํพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจาํนวน 1.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2557: 1.5 ลา้นบาท) ไปวางคํ,าประกนัซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 นอกจากนั,น บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19 และ 20 
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7.  เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าของเงินให้กูย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับ แยกตามอายหุนี,  
เงินตน้และดอกเบี,ยคา้งรับ ไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2557 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบี,ยคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบี,ยคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบี,ยคา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 8,281,179 - 2,689,641 - 10,970,820 - 10,970,820 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ     
   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,137,895 - - 3,201,091 1,137,895 4,338,986 

รวม 11,482,270 1,137,895 2,689,641 - 14,171,911 1,137,895 15,309,806 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (3,201,091) (1,137,895) - - (3,201,091) (1,137,895) (4,338,986) 

เงินใหกู้ย้ืมสุทธิ 8,281,179 - 2,689,641 - 10,970,820 - 10,970,820 

8. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 

 ที+ดิน อาคาร เครื+องตกแต่ง 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 ณ วนัที& 1 มกราคม 2558 162,665,780 36,077,712 9,489,655 12,350,809 20,818,381 241,402,337 
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,200,000 3,600,000 1,087,241 2,016,551 3,940,102 15,843,894 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลคา่
สุทธิตามบญัชี - - - (8,748) (782,239) (790,987) 

คา่เสื+อมราคาสาํหรับงวด - (719,661) (891,137) (2,049,982) (2,447,513) (6,108,293) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 ณ วนัที& 31 มีนาคม 2558 167,865,780 38,958,051 9,685,759 12,308,630 21,528,731 250,346,951 

 31 มีนาคม 2558 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบี,ยคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบี,ยคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบี,ยคา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 7,931,720 - 1,291,807 - 9,223,527 - 9,223,527 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,137,895 - - 3,201,091 1,137,895 4,338,986 

รวม 11,132,811 1,137,895 1,291,807 - 12,424,618 1,137,895 13,562,513 

หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (3,201,091) (1,137,895) - - (3,201,091) (1,137,895) (4,338,986) 

เงินใหกู้ย้ืมสุทธิ 7,931,720 - 1,291,807 - 9,223,527 - 9,223,527 
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9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

9.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี,  
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื+อหนี,สงสยัจะสูญ 11,605,173 11,499,491 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 51,169,519 44,245,172 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที+อาจเกิดขึ,นแต่ยงัไม่ไดร้ายงานให้

บริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหมทดแทน 7,292,914 3,762,764 
ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ - 1,835,869 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 15,383,219 14,978,789 

รวม 85,450,825 76,322,085 

หนี$สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ผลกาํไรจากการเปลี+ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ 1,909,909 - 

ผลกาํไรจากการเปลี+ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย 30,860,345 28,626,238 

รวม 32,770,254 28,626,238 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 52,680,571 47,695,847 

9.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที+คาํนวณตามเกณฑ ์ 14,995,703 10,625,657 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั+วคราว                 

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั+วคราว (7,218,831) (8,963,593) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,776,872 1,662,064 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที+ใช้
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งันี,   

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2558 2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 48,253,695 16,817,256 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 9,650,739 3,363,451 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที+ไม่ถือเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (1,873,867) (1,701,387) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้+แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 7,776,872 1,662,064 

10. สินทรัพย์อื&น 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - สุทธิ 244,470,521 239,956,170 
เบี,ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 98,890,542 95,415,859 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 42,531,686 41,372,903 
รายการเทียบเท่าเงินสดที+มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 8,243,019 9,076,386 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 54,817,282 54,479,111 
อื+น ๆ 39,571,044 38,745,131 
รวมสินทรัพยอื์+น 488,524,094 479,045,560 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯได้นาํเงินฝากสถาบนัการเงินที+มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน
จาํนวน 8.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 9.1 ล้านบาท) วางเป็นหลักทรัพย์ในการยื+นประกันกรณีที+                
ผูเ้อาประกนัที+เป็นผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 
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11. เจ้าหนี$บริษัทประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เบี,ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 71,408,520 84,396,848 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 262,378,710 269,364,960 

รวมเจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 333,787,230 353,761,808 

12. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 (หน่วย: บาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือน

สิ,นสุดวนัที+ 
สาํหรับปี                         
สิ,นสุดวนัที+ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ยอดคงเหลือตน้งวด 842,491,575 989,553,700 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ                                           
ค่าสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นระหวา่งงวด 515,209,741 1,777,058,965 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ                                                      
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (409,552,759) (1,924,121,090) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 948,148,557 842,491,575 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีสาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่ายที+เกิดจากสัญญา
รับประกนัภยัต่อจาํนวน 1.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1.7 ลา้นบาท)  

13. สํารองเบี$ยประกนัภัย 

 สาํรองเบี,ยประกนัภยั หมายถึง ภาระผกูพนัตามสัญญประกนัวนิาศภยั ซึ+ งเป็นจาํนวนที+สูงกวา่ระหวา่งสํารอง
เบี,ยประกนัภยัที+ยงัไมถื่อเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเสี+ยงภยัที+ยงัไมสิ่,นสุด 

13.1  สํารองเบี$ยประกนัภัยที&ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+ 

สาํหรับปี                         
สิ,นสุดวนัที+ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,462,720,593 1,416,400,738 
เบี,ยประกนัภยัรับสาํหรับงวด 742,595,373 3,049,691,014 
เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดใ้นงวดนี,  (748,019,192) (3,003,371,159) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,457,296,774 1,462,720,593 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.2  สํารองความเสี&ยงภัยที&ยงัไม่สิ$นสุด 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+ 

สาํหรับปี                         
สิ,นสุดวนัที+ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ยอดคงเหลือตน้งวด 995,881,124 928,663,043 
ประมาณการค่าสินไหมที+จะเกิดขึ,นในงวดนี,  422,306,730 1,706,058,464 
ความเสี+ยงภยัที+หมดสิ,นไปแลว้ในงวดนี,  (418,057,955) (1,638,840,383) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,000,129,899 995,881,124 

14. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั,น 5,814,629 60,906,962 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาว 76,916,095 74,893,944 

ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 82,730,724 135,800,906 

15. หนี$สินอื&น 
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เบี,ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 226,097,761 220,033,029 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 68,406,640 71,085,973 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 31,717,458 45,297,747 
เจา้หนี,จากการซื,อหลกัทรัพย ์ 7,158,822 579,876 
ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 37,340,545 35,655,185 
อื+น ๆ 73,170,415 57,067,823 

รวมหนี, สินอื+น 443,891,641 429,719,633 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16.   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2558 2557 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที+ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ   
   ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 19,930,862 19,205,415 
ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+   
   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 19,046,773 20,133,822 
ค่าภาษีอากร 1,223,195 734,402 
หนี, สูญและหนี,สงสยัจะสูญ  26,572 49,690 
ค่าบริการงานสนบัสนุน 17,126,736 18,733,245 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 11,088,200 7,910,163 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื+น 2,996,425 7,596,092 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 71,438,763 74,362,829 

17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั,นพื,นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ยจาํนวน             
ถัวเฉลี+ยถ่วงนํ, าหนักของหุ้นสามญัที+ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วน           
ที+เปลี+ยนไปของจาํนวนหุน้สามญัที+เกิดจากการออกหุน้ปันผล  

 เมื+อวนัที+ 8 เมษายน 2558 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็น
เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวน 151.5 ลา้นหุ้นให้แก่                    
ผูถื้อหุ้นเดิม ดงันั,น ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นจึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัที+ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 
โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ,นตั,งแต่วนัเริ+มตน้ของงวดแรกที+เสนอรายงาน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนกัที+ออกอยูร่ะหวา่งงวด (หุน้) 151,500,000 151,500,000 
จาํนวนหุน้ปันผลที+ออกเพิ+มปี 2558 (หุน้) 151,500,000 151,500,000 

รวม (หุน้) 303,000,000 303,000,000 

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 40,476,823 15,155,192 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)                       0.13                       0.05 
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18. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที+สาํคญักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (สัมพนัธ์โดยการมีกรรมการร่วมกนั
และการถือหุ้น) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหว่าง
บริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั,น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน  
 สิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557  

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) 
เบี,ยประกนัภยัจ่ายต่อ 30,703,503 28,508,439 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อตามประเภทของ

การประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อ 
ค่าบาํเหน็จรับ 10,998,801 9,255,609 ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 4,122,033 7,114,056 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
เบี,ยประกนัภยัรับต่อ - 46,757 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อตามประเภทของ

การประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อ 
ค่าบาํเหน็จจ่าย - 16,025 ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 67,506 - ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั 
เงินสมทบ 2,792,188 3,195,147 ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกนัภยัที+ไดรั้บจากผูเ้อา

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้+น 1,806,185 1,621,340 ตามที+ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)   
เงินปันผลรับ - 39,202 ตามที+ประกาศจ่าย 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละ
หนี, สินที+เกี+ยวขอ้งกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ดงันี,  

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทุน 11,557,442 12,778,299 
เจา้หนี,บริษทัประกนัภยัตอ่ 45,707,205 40,715,761 
เงินคา้งรับเกี+ยวกบัการประกนัภยัตอ่ 11,753 - 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 
เงินสมทบคา้งจ่าย 2,792,188 2,640,178 
บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที+
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั,น  16,440,647 16,323,467 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,463,344 1,476,764 

รวม  17,903,991 17,800,231 

19.   หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 15.2 16.1 15.2 16.0 

รวม 15.2 16.1 15.2 16.0 

20.  ทรัพย์สินที&จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินสํารองประกนัภยักบั
นายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินฝากสถาบนัการเงิน              
ที+ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 165.0 165.0 120.0 120.0 

บตัรเงินฝาก 130.0 130.0 30.0 30.0 
พนัธบตัรรัฐบาล - - 145.1 145.3 

รวม 295.0 295.0 295.1 295.3 
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21. ภาระผกูพนัและหนี$สินที&อาจจะเกดิขึ$น 

21.1 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที+เกี+ยวข้องกับการเช่าพื,นที+อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั,งสิ,นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที+บอกเลิกไมไ่ดด้งันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 0.6 0.9 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 0.2 0.4 

21.2  หนังสือคํ$าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีหนังสือคํ, าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยู ่               
เป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ               
(31 ธนัวาคม 2557: 0.8 ลา้นบาท) 

21.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที+  31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีคดีที+ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 153.2 ล้านบาท               
(ทุนทรัพยที์+ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ+ งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิ,นสุด อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผื+อผลเสียหายที+อาจเกิดขึ,นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 17.0 ลา้นบาท 
และมีส่วนที+จะไดรั้บคืนจากการประกนัภยัต่อ จาํนวนประมาณ 2.9 ลา้นบาท ซึ+ งฝ่ายบริหารเชื+อวา่สํารองเผื+อ
ผลเสียหายที+อาจเกิดขึ,นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแลว้ (31 ธนัวาคม 2557: 148.3 ลา้นบาท 16.9 ลา้นบาท และ 
2.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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22. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที+รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการประกนัวินาศภยั และ
เพื+อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไมมี่การเปลี+ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที+รายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 
2557 มีดงันี,  

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 45,179,308 5,156,418 572,721,208 119,538,439 742,595,373 
หกั: เบี,ยประกนัภยัต่อ (30,964,397) (1,163,283) (66,966,119) (54,167,682) (153,261,481) 
เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 14,214,911 3,993,135 505,755,089 65,370,757 589,333,892 
หกั: สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงั                         
ไม่ถือเป็นรายได ้ (136,728) (1,791,604) (23,707,160) (2,364,152) (27,999,644) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายได ้ 14,078,183 2,201,531 482,047,929 63,006,605 561,334,248 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 15,447,226 66,064 24,334,178 12,793,951 52,641,419 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 29,525,409 2,267,595 506,382,107 75,800,556 613,975,667 
ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      

   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 26,923,774 (105,907) 313,920,329 35,462,175 376,200,371 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 10,055,328 458,244 101,213,529 18,044,522 129,771,623 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 1,380,438 156,938 30,186,296 5,767,620 37,491,292 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง      
   ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 2,792,188 - 2,792,188 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 38,359,540 509,275 448,112,342 59,274,317 546,255,474 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (8,834,131) 1,758,320 58,269,765 16,526,239 67,720,193 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน     (71,438,763) 
ขาดทุนจากการรับประกนัภัย     (3,718,570) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     24,495,106 
กาํไรจากเงินลงทุน     9,662,684 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     18,728,887 
รายไดอ้ื+น     3,397,936 
กาํไรจากการดําเนินงาน     52,566,043 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.     (2,227,862) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั     (1,856,552) 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั     (227,934) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     48,253,695 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7,776,872) 

กาํไรสําหรับงวด     40,476,823 
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(หน่วย: บาท) 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2557 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 43,766,390 4,825,746 619,299,092 102,204,312 770,095,540 

หกั: เบี,ยประกนัภยัต่อ (30,866,166) (804,657) (82,557,681) (49,977,927) (164,206,431) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 12,900,224 4,021,089 536,741,411 52,226,385 605,889,109 
หกั: สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็น
รายได ้ (1,450,653) (2,490,496) (77,491,769) (1,503,921) (82,936,839) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายได ้ 11,449,571 1,530,593 459,249,642 50,722,464 522,952,270 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 17,106,610 50,772 25,953,684 10,979,213 54,090,279 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 28,556,181 1,581,365 485,203,326 61,701,677 577,042,549 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย      
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 478,608 666,448 342,096,646 40,524,319 383,766,021 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 9,396,457 481,575 109,458,277 15,284,511 134,620,820 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 1,326,360 142,914 24,005,958 5,430,739 30,905,971 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง      

   ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 3,195,147 - 3,195,147 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 11,201,425 1,290,937 478,756,028 61,239,569 552,487,959 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน 17,354,756 290,428 6,447,298 462,108 24,554,590 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน     (74,362,829) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย     (49,808,239) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     21,196,666 
กาํไรจากเงินลงทุน     14,435,166 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     32,011,592 
รายไดอ้ื+น     3,475,871 

กาํไรจากการดําเนินงาน     21,311,056 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.     (2,308,894) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั     (1,924,078) 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั     (260,828) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     16,817,256 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,662,064) 

กาํไรสําหรับงวด     15,155,192 
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 สินทรัพยแ์ละหนี, สินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัต่อไปนี,   
(หน่วย: บาท) 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตล็ด ปันส่วนไมไ่ด ้ รวม 

สินทรัพย์       
ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 252,819,133 2,521,501 626,832,268 292,471,959 3,258,859,642 4,433,504,503 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2557 167,134,724 2,316,481 636,849,220 316,737,470 3,206,809,875 4,329,847,770 

หนี$สิน       
ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 379,810,675 10,001,268 2,067,946,732 562,866,077 262,164,243 3,282,788,995 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2557 279,064,516 8,280,143 2,051,007,292  581,974,234 308,219,326 3,228,545,511 

23. การวดัมูลค่ายุติธรรม  

บริษทัฯใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี# สิน ซึ' งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที'เกี'ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที'ไม่มีตลาดที'มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื#อขายในตลาดที'มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี# สินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั,นของมูลคา่ยติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลที+สามารถสังเกตได้ที+
เกี+ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี, สินที+จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั,นให้มากที+สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที+ 13 เรื+ อง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั,นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ
ขอ้มูลที+นาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงันี,  

ระดบั 1 -  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื,อขายของสินทรัพยห์รือหนี, สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที+มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 - ใช้ข้อมูลอื+นที+สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี, สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 -  ใชข้อ้มูลที+ไมส่ามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี+ยวกบักระแสเงินในอนาคตที+กิจการประมาณขึ,น  
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ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยที์+วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั,นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงันี,   

(หน่วย: พนับาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที&วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้     

หุน้ทุน 251,131 - 251,131 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 113 - 113 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย    
ตราสารหนี,  (รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน) - 109,803 109,803 
หุน้ทุน 176,664 - 176,664 
หน่วยลงทุน 132,546 626,562 759,108 

เทคนิคการประเมินมูลคา่ยติุธรรมและขอ้มูลที+ใชส้าํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบั 2 

ก) มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี,คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที+ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี,ไทย  

ข)  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคาํนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที+ประกาศโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื+อวนัที+ 8 เมษายน 2558 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเรื+องสาํคญัต่างๆดงันี,  

ก)   อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10.3 ลา้นบาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 

ข) อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุน้ปันผลจาํนวนเงินรวมทั,งสิ,น 168.3 ลา้นบาท ดงันี,   

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 16.8 ลา้นบาท  

- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ+มทุนของบริษทัฯในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นหุ้นปันผล
ทั,งสิ,นจาํนวน 151.5 ลา้นหุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 1.0 บาท รวมมูลค่าทั,งสิ,น 151.5 ลา้นบาท หรือ 
คิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 1.0 บาท ในกรณีมีหุน้ที+เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล
ให้เสนอขายแก่กองทุนสํารองเลี, ยงชีพประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ซึ+ งจดทะเบียนแลว้ ในอตัราหุ้นละ 
1.0 บาท 

โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที+ 7 พฤษภาคม 2558 
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ค)   อนุมติัเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 151.5 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 303.0 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้สามญัใหมจ่าํนวน 151.5 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.0 บาท เพื+อรองรับการจ่ายหุน้ ซึ+ งบริษทัฯได ้                
จดทะเบียนเพิ+มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื+อวนัที+ 28 เมษายน 2558 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 11 พฤษภาคม 2558 


