
 

บริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561                
งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียส าหรับงวดสามเดือนและ                  
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตาม
วธีิส่วนไดเ้สียส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทยรี
ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จ  ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน                   
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
ณริศรา ไชยสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2561 



บริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 131,579,457          212,087,690          131,579,457          212,087,690          
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 9,382,249              9,242,150              9,382,249              9,242,150              
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 4 2,912,548              4,015,200              2,912,548              4,015,200              
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 5 355,994,696          212,172,855          355,994,696          212,172,855          
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 6 1,684,848,078       1,756,626,673       1,684,848,078       1,756,626,673       
   เงินให้กูย้มื 7 1,417,105              120,379                 1,417,105              120,379                 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 16,719,358            18,586,214            21,684,234            21,684,234            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 54,962,445            46,319,442            54,962,445            46,319,442            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 38,973,748            40,278,981            38,973,748            40,278,981            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11.1 11,663,087            28,150,584            11,663,087            28,150,584            
สินทรัพยอ่ื์น
   ค่าบ  าเหน็จจ่ายรอตดับญัชี 87,311,446            65,652,194            87,311,446            65,652,194            
   อ่ืน ๆ 4,970,187              3,812,535              4,970,187              3,812,535              
รวมสินทรัพย์ 2,400,734,404       2,397,064,897       2,405,699,280       2,400,162,917       
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 12 757,941,792          578,361,292          757,941,792          578,361,292          
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 13 120,943,508          181,944,707          120,943,508          181,944,707          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,164,885            71,439,987            24,164,885            71,439,987            
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,604,333            9,087,919              10,604,333            9,087,919              
หน้ีสินอ่ืน
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,245,947              2,529,686              3,245,947              2,529,686              
   ค่าบ  าเหน็จรับรอตดับญัชี 43,688                   60,249                   43,688                   60,249                   
   อ่ืน ๆ 14,543,581            10,176,891            14,543,581            10,176,891            
รวมหนีสิ้น 931,487,734          853,600,731          931,487,734          853,600,731          
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้  
      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 600,000,000          600,000,000          600,000,000          600,000,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 79,162,825            79,162,825            79,162,825            79,162,825            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 60,000,000            60,000,000            60,000,000            60,000,000            
   ยงัไม่จดัสรร 698,188,225          761,494,365          701,585,760          763,441,126          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 31,895,620            42,806,976            33,462,961            43,958,235            
รวมส่วนของเจ้าของ 1,469,246,670       1,543,464,166       1,474,211,546       1,546,562,186       
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,400,734,404       2,397,064,897       2,405,699,280       2,400,162,917       

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 731,338,783      615,442,038      731,338,783      615,442,038      

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (4,646,535)         (4,919,626)         (4,646,535)         (4,919,626)         

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 726,692,248      610,522,412      726,692,248      610,522,412      

หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากงวดก่อน (65,352,551)       (31,448,822)       (65,352,551)       (31,448,822)       

เบ้ียประกนัภยัต่อท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 661,339,697      579,073,590      661,339,697      579,073,590      

รายไดค้่าบ  าเหน็จ 569,224             581,599             569,224             581,599             

ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 8.3 (266,243)            1,616,146          -                         -                         

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 15,438,676        8,873,154          15,438,676        8,873,154          

ผลก าไรจากเงินลงทุน 7,854,148          2,562,092          7,854,148          2,562,092          

ผลก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 8,405,526          -                         8,405,526          -                         

รายไดอ่ื้น 79,144               736,305             79,144               736,305             

รวมรายได้ 693,420,172      593,442,886      693,686,415      591,826,740      

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมจากงวดก่อน 20,339,370        11,021,673        20,339,370        11,021,673        

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 386,107,567      247,355,829      386,107,567      247,355,829      

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ (978,235)            (639,924)            (978,235)            (639,924)            

ค่าบ าเหน็จ 168,712,167      145,278,692      168,712,167      145,278,692      

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 6,742,750          5,382,884          6,742,750          5,382,884          

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 20,751,812        18,391,148        20,751,812        18,391,148        

รวมค่าใช้จ่าย 601,675,431      426,790,302      601,675,431      426,790,302      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,744,741        166,652,584      92,010,984        165,036,438      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11.2 (16,906,428)       (35,298,293)       (16,906,428)       (31,500,637)       

ก าไรส าหรับงวด 74,838,313        131,354,291      75,104,556        133,535,801      

ก าไรต่อหุ้น 15
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   ก  าไรส าหรับงวด 0.12 0.22 0.13 0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2561 2560 2561 2560

ก าไรส าหรับงวด 74,838,313        131,354,291      75,104,556        133,535,801      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในภายหลงั:

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม

   - ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

        ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (684,069)            (88,869)              -                         -                         

   - ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                         18,665               -                         -                         

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 33,097,386        17,171,520        33,097,386        17,171,520        

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,619,477)         (3,434,304)         (6,619,477)         (3,434,304)         

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25,793,840        13,667,012        26,477,909        13,737,216        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 25,793,840        13,667,012        26,477,909        13,737,216        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 100,632,153      145,021,303      101,582,465      147,273,017      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 1,912,846,448    1,633,832,819    1,912,846,448    1,633,832,819    

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (14,280,407)       (15,175,771)       (14,280,407)       (15,175,771)       

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 1,898,566,041    1,618,657,048    1,898,566,041    1,618,657,048    

หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากงวดก่อน (119,807,299)     (81,965,850)       (119,807,299)     (81,965,850)       

เบ้ียประกนัภยัต่อท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,778,758,742    1,536,691,198    1,778,758,742    1,536,691,198    

รายไดค้่าบ  าเหน็จ 2,130,083          2,830,464          2,130,083          2,830,464          

ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 8.3 (1,450,774)         5,830,906          -                         -                         

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 45,747,775        32,874,087        45,747,775        37,914,087        

ผลก าไรจากเงินลงทุน 23,163,113        7,241,041          23,163,113        7,241,041          

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (448,182)            2,137,000          (448,182)            2,137,000          

รายไดอ่ื้น 1,602,309          2,174,522          1,602,309          2,174,522          

รวมรายได้ 1,849,503,066    1,589,779,218    1,850,953,840    1,588,988,312    

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) 

   จากงวดก่อน 60,246,517        (10,845,083)       60,246,517        (10,845,083)       

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 988,106,472      676,501,009      988,106,472      676,501,009      

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ (2,858,455)         (2,487,088)         (2,858,455)         (2,487,088)         

ค่าบ าเหน็จ 428,445,077      397,866,109      428,445,077      397,866,109      

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 19,024,881        16,024,513        19,024,881        16,024,513        

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 64,573,411        54,382,995        64,573,411        54,382,995        

รวมค่าใช้จ่าย 1,557,537,903    1,131,442,455    1,557,537,903    1,131,442,455    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 291,965,163      458,336,763      293,415,937      457,545,857      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11.2 (54,595,470)       (89,811,610)       (54,595,470)       (86,013,954)       

ก าไรส าหรับงวด 237,369,693      368,525,153      238,820,467      371,531,903      

ก าไรต่อหุ้น 15
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   ก  าไรส าหรับงวด 0.40 0.61 0.40 0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2561 2560 2561 2560

ก าไรส าหรับงวด 237,369,693      368,525,153      238,820,467      371,531,903      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในภายหลงั:

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม

   - ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

        ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (416,082)            (398,410)            -                         -                         

   - ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                         26,643               -                         -                         

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (13,119,093)       35,005,833        (13,119,093)       35,005,833        

บวก (หกั): รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 2,623,819          (7,001,167)         2,623,819          (7,001,167)         

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,911,356)       27,632,899        (10,495,274)       28,004,666        

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในภายหลงั:

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม

   - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         (44,467)              -                         -                         

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (847,604)            (3,282,753)         (847,604)            (3,282,753)         

บวก: รายไดภ้าษีเงินได้ 169,521             656,551             169,521             656,551             

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (678,083)            (2,670,669)         (678,083)            (2,626,202)         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด (11,589,439)       24,962,230        (11,173,357)       25,378,464        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 225,780,254      393,487,383      227,647,110      396,910,367      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

เงินรับจากการรับประกนัภยัต่อ 259,064,764      356,507,089      259,064,764      356,507,089      

ดอกเบ้ียรับ 12,617,550        17,002,894        12,617,550        17,002,894        

เงินปันผลรับ 33,418,890        29,951,926        33,418,890        29,951,926        

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) จากการลงทุนอ่ืน 22,734,350        (4,664,816)         22,734,350        (4,664,816)         

รายไดอ่ื้น 486,241             2,160,952          486,241             2,160,952          

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (18,535,946)       (15,835,297)       (18,535,946)       (15,835,297)       

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (57,833,028)       (37,195,725)       (57,833,028)       (37,195,725)       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (82,650,932)       (70,163,054)       (82,650,932)       (70,163,054)       

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 63,515,722        (66,708,076)       63,515,722        (66,708,076)       

เงินให้กูย้ืม (1,296,726)         128,831             (1,296,726)         128,831             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         (21,684,234)       -                         (21,684,234)       

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 231,520,885      189,500,490      231,520,885      189,500,490      

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ขายอุปกรณ์ 1,699,120          14,990               1,699,120          14,990               

ซ้ืออุปกรณ์ (11,720,836) (1,494,883) (11,720,836) (1,494,883)

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,007,402) (16,279,808) (2,007,402) (16,279,808)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,029,118)       (17,759,701)       (12,029,118)       (17,759,701)       

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (300,000,000)     (240,000,000)     (300,000,000)     (240,000,000)     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (300,000,000)     (240,000,000)     (300,000,000)     (240,000,000)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (80,508,233)       (68,259,211)       (80,508,233)       (68,259,211)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 212,087,690      181,912,145      212,087,690      181,912,145      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 131,579,457      113,652,934      131,579,457      113,652,934      

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

 (หน่วย: บาท)

ก าไรสะสม ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการ รวม

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น วดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินตราต่างประเทศ  - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 600,000,000      79,162,825        60,000,000        569,482,472      -                                  4,369,813                               4,369,813                     1,313,015,110         

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        (240,000,000)     -                                  -                                             -                                   (240,000,000)           

โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายเน่ืองจากผูถื้อหุ้น

   ไม่ไดสิ้ทธิ -                        -                        -                        80                      -                                  -                                             -                                   80                            

ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        368,525,153      -                                  -                                             -                                   368,525,153            

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        (2,670,669)         (398,410)                      28,031,309                             27,632,899                   24,962,230              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 600,000,000      79,162,825        60,000,000        695,337,036      (398,410)                      32,401,122                             32,002,712                   1,466,502,573         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 600,000,000      79,162,825        60,000,000        761,494,365      (1,121,566)                   43,928,542                             42,806,976                   1,543,464,166         

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        (300,000,000)     -                                  -                                             -                                   (300,000,000)           

โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายเน่ืองจากผูถื้อหุ้น

   ไม่ไดสิ้ทธิ -                        -                        -                        2,250                 -                                  -                                             -                                   2,250                       

ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        237,369,693      -                                  -                                             -                                   237,369,693            

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        (678,083)            (416,082)                      (10,495,274)                            (10,911,356)                 (11,589,439)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 600,000,000      79,162,825        60,000,000        698,188,225      (1,537,648)                   33,433,268                             31,895,620                   1,469,246,670         

-                        -                                   -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                        -                        -                        -                                   -                              

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 (หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ
ก าไรสะสม ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุจากการ

ทนุออกจ าหน่าย ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 600,000,000      79,162,825        60,000,000        552,491,098      4,440,786                                          1,296,094,709      
เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        (240,000,000)     -                                                         (240,000,000)        
โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายเน่ืองจากผูถื้อหุ้น
   ไม่ไดสิ้ทธิ -                        -                        -                        80                      -                                                         80                         
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        371,531,903      -                                                         371,531,903         
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        (2,626,202)         28,004,666                                        25,378,464           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 600,000,000      79,162,825        60,000,000        681,396,879      32,445,452                                        1,453,005,156      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 600,000,000      79,162,825        60,000,000        763,441,126      43,958,235                                        1,546,562,186      
เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        (300,000,000)     -                                                         (300,000,000)        
โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายเน่ืองจากผูถื้อหุ้น
   ไม่ไดสิ้ทธิ -                        -                        -                        2,250                 -                                                         2,250                    
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        238,820,467      -                                                         238,820,467         
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        (678,083)           (10,495,274)                                       (11,173,357)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 600,000,000      79,162,825        60,000,000        701,585,760      33,462,961                                        1,474,211,546      

-                    -                                                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                        -                        -                        -                        -                                                         -                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  

1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย             
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 
2556 โดยมีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีจัดตั้ งข้ึนตาม                
กฎหมายไทย มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัดงักล่าวถือ
หุ้นในบริษทัฯในอตัราร้อยละ 14.82 และ 15.53 ตามล าดบั ของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของ
บริษทัฯ บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการรับประกนัชีวิตต่อ ท่ีอยูข่องบริษทัฯ
ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและ
รายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 โดยบริษทัฯเลือก
น าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี  
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2.1 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วน
ไดเ้สีย 

2.2 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

(ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

(ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563
หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกับสัญญาท่ีท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้
รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวนการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกันกับท่ีใช้ใน                    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินสด 4,840 1,034 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 111,482,974 69,033,204 
เงินฝากสถาบนัการเงินอ่ืน 20,091,643 43,791,232 
เงินลงทุนระยะสั้นประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน - 99,262,220 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 131,579,457 212,087,690 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากสถาบนัการเงินอ่ืนมีอตัรา
ดอกเบ้ียระหวา่งอตัราร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี 

4. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
   ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 2,899,696 4,005,634 
   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 12,852 9,566 

รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  2,912,548 4,015,200 
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5. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 59,826,014 53,976,701 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ  296,168,682 158,196,154 

รวมลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 355,994,696 212,172,855 

6. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์  

6.1 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเพือ่ค้า     
ตราสารทุน 149,279,710 148,902,912 6,223,658 6,213,240 

หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (376,798) - (10,418) - 

เงินลงทุนเพือ่คา้ - สุทธิ 148,902,912 148,902,912 6,213,240 6,213,240 

เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุน 885,281,912 927,110,612 653,587,368 708,535,161 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 41,828,700 - 54,947,793 - 

เงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ 927,110,612 927,110,612 708,535,161 708,535,161 

เงินลงทุนทีจ่ะถอืจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 381,717,369  768,672,536  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 120,011,465  76,100,016  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด               
เกินกวา่ 3 เดือน 105,000,000  195,000,000  

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 606,728,834  1,039,772,552  
เงินลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 2,105,720  2,105,720  
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 2,105,720  2,105,720  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 1,684,848,078  1,756,626,673  
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6.2 ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 
(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงิน 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2561 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2560 

ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2561 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2560 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี
เงินได ้ณ วนัตน้งวด  43,928,542 4,369,813 43,958,235 4,440,786 

ตีมูลค่าเพ่ิมระหวา่งงวด 11,854,843 37,591,463 11,854,843 37,539,863 
(ก าไร) ขาดทุนท่ีโอนไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุน (24,973,936) 11,856,948 (24,973,936) 11,856,948 
รวม (13,119,093) 49,448,411 (13,119,093) 49,396,811 

บวก (หกั): ภาษีเงินได ้ 2,623,819 (9,889,682) 2,623,819 (9,879,362) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (10,495,274) 39,558,729 (10,495,274) 39,517,449 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย                           
- สุทธิจากภาษีเงินได ้ณ วนัส้ินงวด 33,433,268 43,928,542 33,462,961 43,958,235 

6.3 เงินลงทุนทีต่ิดภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลกัทรัพยไ์วก้บั
นายทะเบียนและบางส่วนไปใชค้  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
ขอ้ท่ี 18 และ 19  

7. เงินให้กู้ยมื 

 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืทั้งหมดเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานตามโครงการสวสัดิการของบริษทัฯ โดยคิด
ดอกเบ้ียในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1.00 แต่ไม่เกินอตัราร้อยละ MLR-3 ต่อปี อัตรา MLR อ้างอิงตามท่ี
ประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์ข้ึนอยูก่บัประเภทของการใหกู้ย้มื ทั้งน้ี เงินให้กูย้ืมทั้งหมดจดัอยูใ่นประเภทยงั
ไม่ถึงก าหนดช าระและไม่มียอดดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั 1,417,105 - 
บุคคลค ้าประกนั - 120,379 
รวมเงินใหกู้ย้ืม 1,417,105 120,379 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

8.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้                           สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถือโดยบริษทัฯ                     

   

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม   
2560 

   (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
TKI Life Insurance 

Company 
Limited  

รับประกนัชีวิต ลาว 66,118 66,118 32.50 32.50 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
งบการเงิน                                       

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน                     

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

TKI Life Insurance Company Limited 16,719 18,586 21,684 21,684 

8.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 TKI Life Insurance Company Limited 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพยร์วม 51,630 58,884 
หน้ีสินรวม (186) (1,696) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 51,444 57,188 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 32.50 32.50 

มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัร่วม 16,719 18,586 
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สรุปรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
(หน่วย: พนับาท) 

 TKI Life Insurance Company Limited 
บริษทั อีเอม็ซีเอส 

ไทย จ ากดั 
  ส าหรับงวดสาม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                         เดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 2561 2560 2560 

รายได ้ 1,288 - 36,888 

    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (819) (3,483) 13,742 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (2,105) (274) 93 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (2,924) (3,757) 13,835 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 TKI Life Insurance Company Limited 
บริษทั อีเอม็ซีเอส 

ไทย จ ากดั 
  ส าหรับงวดเกา้ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                         เดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 2561 2560 2560 

รายได ้ 2,933 31 98,220 

    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (4,464) (3,984) 35,629 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,280) (1,226) (89) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (5,744) (5,210) 35,540 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นของบริษทั อีเอ็มซีเอส 
ไทย จ ากดั ท่ีบริษทัฯ ถืออยูจ่  านวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั อีเอ็มซีเอส 
ไทย จ ากดั ในราคาหุน้ละ 50 บาท รวม 60 ลา้นบาทใหแ้ก่ บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน)  

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ใหซ้ื้อหุน้ของบริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย 
จ ากดั จากบริษทัฯได ้โดยบริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
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8.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่และเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษทั
ร่วมในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก                
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับ                          

งวดสามเดือนส้ินสุด                                            
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                             
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อีเอม็ซีเอส 
ไทย จ ากดั - 2,748 - 18 - - 

TKI Life Insurance 
Company Limitd (266) (1,132) (684) (88) - - 

 (266) 1,616 (684) (70) - - 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก                
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับ                          

งวดเกา้เดือนส้ินสุด                                            
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                             

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อีเอม็ซีเอส 
ไทย จ ากดั - 7,126 - (18) - 5,040 

TKI Life Insurance 
Company Limitd (1,451) (1,295) (416) (398) - - 

 (1,451) 5,831 (416) (416) - 5,040 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย                     
(ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) โดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัร่วม อยา่งไรก็ดี บริษทัฯไดรั้บงบการเงินส าหรับปี 2560 ของ TKI Life Insurance Company Limited 
ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าวแล้วตามรายงานของผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 16 มีนาคม 
2561 ซ่ึงไม่มีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมท่ี
ใชใ้นการบนัทึกส่วนไดเ้สียส าหรับปีดงักล่าว 
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9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช ้
ส านกังาน คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ 

 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 17,640,000 22,759,492 2,655,351 1,857,519 250,000 1,157,080 46,319,442 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน - 1,714,593 1,967,076 538,488 - 7,500,679 11,720,836 
โอนเขา้ (ออก) ระหวา่งงวด - ราคาทุน - 1,157,080 - - - (1,157,080) - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - (328,403) (4,649) (250,000) - (583,052) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (1,315,685) (571,290) (607,806) - - (2,494,781) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 17,640,000 24,315,480 3,722,734 1,783,552 - 7,500,679 54,962,445 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและ                    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2561 40,278,981 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,007,402 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,312,635) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 30 กนัยายน 2561 38,973,748 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

11.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงิน 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี              

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 กนัยายน   

 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 2561 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 7,116 6,990 126 (3,020) 
หน้ีสินค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัต่อ 27,010 42,403 (15,393) (5,705) 
ผลต่างของส่วนเกิน/ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีระหว่าง                         
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัดอกเบ้ียรับ (18) (206) 188 (184) 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (8,366) (10,990) 2,624 (7,001) 
ค่าบ าเหน็จรอตดับญัชีสุทธิ (17,453) (13,118) (4,335) (2,043) 
ส่วนแบ่งผลก าไรสะสมจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - (3,798) 
อ่ืน ๆ 3,374 3,072 302 (299) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,663 28,151   

รวมส่วนเปล่ียนแปลง   (16,488) (22,050) 

ส่วนเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้:      
- ในงบก าไรขาดทุน   (19,281) (15,706) 

- ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   2,793 (6,344) 

   (16,488) (22,050) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี              

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 กนัยายน   

 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 2561 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 7,116 6,990 126 (3,020) 
หน้ีสินค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัต่อ 27,010 42,403 (15,393) (5,705) 
ผลต่างของส่วนเกิน/ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีระหว่าง                         
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัดอกเบ้ียรับ (18) (206) 188 (184) 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (8,366) (10,990) 2,624 (7,001) 
ค่าบ าเหน็จรอตดับญัชีสุทธิ (17,453) (13,118) (4,335) (2,043) 
อ่ืน ๆ 3,374 3,072 302 (299) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,663 28,151   

รวมส่วนเปล่ียนแปลง   (16,488) (18,252) 

ส่วนเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้:      
- ในงบก าไรขาดทุน   (19,281) (11,908) 

- ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   2,793 (6,344) 

   (16,488) (18,252) 

11.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (24,164) (34,254) (24,164) (34,254) 
ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7,258 (1,045) 7,258 2,753 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (16,906) (35,299) (16,906) (31,501) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (35,314) (74,106) (35,314) (74,106) 
ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (19,281) (15,706) (19,281) (11,908) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (54,595) (89,812) (54,595) (86,014) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบญัชีส าหรับงวด                 
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 กบัอตัราภาษีท่ีใช ้สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 91,745 166,653 92,011 165,037 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใช ้ (18,349) (33,330) (18,402) (33,007) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 1,417 1,770 1,470 1,447 
ส่วนแบ่งผลก าไรสะสมจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (3,798) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม - (4) - (4) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 44 53 44 53 

อ่ืน ๆ  (18) 10 (18) 10 

รวม 1,443 (1,969) 1,496 1,506 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (16,906) (35,299) (16,906) (31,501) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 291,965 458,337 293,416 457,546 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใช ้ (58,393) (91,667) (58,683) (91,509) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 3,626 5,491 3,916 5,333 
ส่วนแบ่งผลก าไรสะสมจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (3,798) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (14) (55) (14) (55) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 240 198 240 198 

อ่ืน ๆ  (54) 19 (54) 19 

รวม 3,798 1,855 4,088 5,495 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (54,595) (89,812) (54,595) (86,014) 

12. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและ                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 

 

หน้ีสินจากสญัญา
ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 380,424,145 (2,899,696) 377,524,449 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ 376,938 - 376,938 
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 35,201,829 - 35,201,829 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั    

   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 341,938,880 (12,852) 341,926,028 

รวม 757,941,792 (2,912,548) 755,029,244 
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(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและ                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 

 

หน้ีสินจากสญัญา
ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 321,283,566 (4,005,634) 317,277,932 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ 4,340,244 - 4,340,244 
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 30,609,187 - 30,609,187 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั    

   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 222,128,295 (9,566) 222,118,729 

รวม 578,361,292 (4,015,200) 574,346,092 

12.1 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                          
31 ธนัวาคม 2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด 321,283,566 285,412,354 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 126,609,199 114,177,401 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรม์
ประกนัภยัขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัและอ่ืนๆ (31,546,336) (9,996,013) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ
ส ารองประกนัภยั และการเปล่ียนแปลงอ่ืน (35,922,284) (68,310,176) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 380,424,145 321,283,566 
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12.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี               

30 กนัยายน 2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 34,949,431 49,650,247 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดปัจจุบนั 683,820,964 590,931,566 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                        47,599,608 79,219,351 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติในการค านวณส ารอง                         
ค่าสินไหมทดแทน (43,015,873) (93,888,416) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (687,775,363) (590,963,317) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 35,578,767 34,949,431 

12.3  ส ารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                        

30 กนัยายน 2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 222,128,295 182,092,051 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 1,103,565,350 940,110,057 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (983,754,765) (900,073,813) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 341,938,880 222,128,295 

13. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 120,943,508 181,944,707 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 120,943,508 181,944,707 
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14. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯ          
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

14.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
สามารถแยกตามประเภทของผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ผลิตภณัฑ ์                   

ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวติประเภท
ร่วมกนัพฒันา รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัยต่อ    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 389,326,773 342,012,010 731,338,783 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (4,424,058) (222,477) (4,646,535) 
เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 384,902,715 341,789,533 726,692,248 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจาก
งวดก่อน (28,434,610) (36,917,941) (65,352,551) 

เบีย้ประกนัภัยต่อทีถ่ือเป็นรายได้ 356,468,105 304,871,592 661,339,697 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม 
จากงวดก่อน 3,380,010 16,959,360 20,339,370 

ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่า
สินไหมทดแทนสุทธิ 181,651,851 203,477,481 385,129,332 

ค่าบ าเหน็จสุทธิ 99,300,927 68,842,016 168,142,943 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,577,572 3,165,178 6,742,750 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัต่อ 287,910,360 292,444,035 580,354,395 
ก าไรจากการรับประกนัภัยต่อ 68,557,745 12,427,557 80,985,302 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (20,751,812) 
ก าไรจากการด าเนินงาน   60,233,490 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (266,243) 
รายไดเ้ก่ียวกบัการลงทุนสุทธิ   31,698,350 
รายไดอ่ื้น   79,144 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   91,744,741 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (16,906,428) 
ก าไรส าหรับงวด   74,838,313 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติประเภท
ดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวติประเภท
ร่วมกนัพฒันา รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 364,612,295 250,829,743 615,442,038 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (4,664,576) (255,050) (4,919,626) 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 359,947,719 250,574,693 610,522,412 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

(เพ่ิม) ลดจากงวดก่อน (31,997,406) 548,584 (31,448,822) 

เบีย้ประกนัภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 327,950,313 251,123,277 579,073,590 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม
จากงวดก่อน 8,561,944 2,459,729 11,021,673 

ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหม
ทดแทนสุทธิ 111,487,273 135,228,632 246,715,905 

ค่าบ าเหน็จสุทธิ 98,922,523 45,774,570 144,697,093 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,222,349 2,160,535 5,382,884 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 222,194,089 185,623,466 407,817,555 

ก าไรจากการรับประกนัภัยต่อ 105,756,224 65,499,811 171,256,035 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (18,391,148) 

ก าไรจากการด าเนินงาน   152,864,887 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   1,616,146 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   11,435,246 
รายไดอ่ื้น   736,305 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   166,652,584 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (35,298,293) 

ก าไรส าหรับงวด   131,354,291 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ผลิตภณัฑ ์         

ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวติประเภท
ร่วมกนัพฒันา รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 1,044,815,667 868,030,781 1,912,846,448 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (13,612,978) (667,429) (14,280,407) 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 1,031,202,689 867,363,352 1,898,566,041 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากงวด
ก่อน (43,618,836) (76,188,463) (119,807,299) 

เบีย้ประกนัภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 987,583,853 791,174,889 1,778,758,742 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม 

(ลด) จากงวดก่อน (7,364,575) 67,611,092 60,246,517 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหม
ทดแทนสุทธิ 519,579,328 465,668,689 985,248,017 

ค่าบ าเหน็จสุทธิ 259,647,019 166,667,975 426,314,994 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 10,391,578 8,633,303 19,024,881 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 782,253,350 708,581,059 1,490,834,409 

ก าไรจากการรับประกนัภัยต่อ 205,330,503 82,593,830 287,924,333 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (64,573,411) 

ก าไรจากการด าเนินงาน   223,350,922 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (1,450,774) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   68,462,706 
รายไดอ่ื้น   1,602,309 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   291,965,163 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (54,595,470) 

ก าไรส าหรับงวด   237,369,693 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติประเภท
ดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวติประเภท
ร่วมกนัพฒันา รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 916,016,217 717,816,602 1,633,832,819 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (14,410,623) (765,148) (15,175,771) 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 901,605,594 717,051,454 1,618,657,048 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจาก 
งวดก่อน (24,798,391) (57,167,459) (81,965,850) 

เบีย้ประกนัภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 876,807,203 659,883,995 1,536,691,198 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม 
(ลด) จากงวดก่อน (11,226,899) 381,816 (10,845,083) 

ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหม
ทดแทนสุทธิ 361,145,351 312,868,570 674,013,921 

ค่าบ าเหน็จสุทธิ 282,506,805 112,528,840 395,035,645 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 8,984,220 7,040,293 16,024,513 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 641,409,477 432,819,519 1,074,228,996 

ก าไรจากการรับประกนัภัยต่อ 235,397,726 227,064,476 462,462,202 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (54,382,995) 

ก าไรจากการด าเนินงาน   408,079,207 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   5,830,906 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   42,252,128 
รายไดอ่ื้น   2,174,522 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   458,336,763 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (89,811,610) 

ก าไรส าหรับงวด   368,525,153 

14.2 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน                
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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14.3 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีรายได้เบ้ีย
ประกนัภยัต่อรับสุทธิจากบริษทัประกนัชีวติรายใหญ่ 3 ราย ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับจาก 3 รายใหญ่(1) 469 347 1,171 1,026 
(1) แสดงจ านวนรวมของลูกคา้ท่ีมียอดเบ้ียประกนัภยัต่อรับสูงสุด 3 รายแรกในแต่ละงวด 

15. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. เงินปันผลจ่าย 

 บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 

 อนุมติัโดย รวมเงินปันผล 
เงินปันผล             
ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีจากก าไร ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้   
   สุทธิส าหรับปี 2560  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 180.0 0.30 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
   ส าหรับปี 2561  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 120.0 0.20 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวด 2561 300.0 0.50 

เงินปันผลประจ าปีจากก าไร ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้   
   สุทธิส าหรับปี 2559  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 120.0 0.20 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
   ส าหรับปี 2560  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 120.0 0.20   

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวด 2560 240.0 0.40    
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17. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

17.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน บริษัทฯค านึงถึงเน้ือหาของ    
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

TKI Life Insurance Company Limited นบัเป็น “บริษทัร่วม” โดยบริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวใน
อตัราร้อยละ 32.50  

บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั (1) นบัเป็น “บริษทัร่วม” โดยบริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวใน
อตัราร้อยละ 20.00 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน)  นบัเป็น “กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” โดยการถือหุน้ 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  นบัเป็น “กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” โดยการมีกรรมการร่วมกนัและ

การถือหุน้ 
บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) นบัเป็น “กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” โดยการมีกรรมการร่วมกนัและ

การถือหุน้ 
บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จ ากดั นบัเป็น “กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” โดยการมีกรรมการร่วมกนัและ

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) นบัเป็น “กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” โดยการมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัติ้ง จ ากดั นบัเป็น “กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
(1)  ถือเป็นบริษทัร่วมจนถึงวนัท่ีบริษทัฯจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวทั้งจ  านวน (6 พฤศจิกายน 2560) และไม่ถือเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจาก
ไม่มีกรรมการร่วมกนั 
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17.2 รายการทีส่ าคัญกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ี รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี              
ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวด               

สามเดือนส้ินสุด                    
วนัที่ 30 กนัยายน 

ส าหรับงวด                         
เกา้เดือนส้ินสุด                    
วนัที่ 30 กนัยายน  

 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายได้      
เงินปันผลรับ(1) - - - 5,040 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน      
รายได้      
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 137,955 86,965 402,138 285,531 ตามอตัราปกติของการประกนัภยัต่อ 
รายไดค่้าบ าเหน็จ 139 125 474 545 ตามอตัราปกติของการประกนัภยัต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 227 128 639 474 ตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นสัญญา

ประกนัภยั 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 564 208 1,744 ตามอตัราท่ีตกลงในสัญญา 
ค่าใช้จ่าย      
เบ้ียประกนัภยัต่อช่วง 620 559 1,828 1,683 ตามอตัราปกติของการประกนัภยัต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 79,879 54,434 191,168 149,295 ตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นสัญญา

ประกนัภยั 
ค่าบ าเหน็จ 42,953 22,910 97,808 57,398 ตามอตัราปกติของการประกนัภยัต่อ 
ค่าบริการจ่าย(2) 2,239 4,495 6,560 13,469 ตามอตัราที่ตกลงในสัญญา 
ส่วนของเจ้าของ      
เงินปันผลจ่าย 19,904 19,849 49,761 41,912 ตามท่ีประกาศจ่าย 
(1)  แสดงรวมอยูใ่น “รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ” ในงบก าไรขาดทุน 
(2)  แสดงรวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุน 
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17.3 ยอดคงค้างระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ(1)  686 796 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ(2)  59,565 34,566 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ(2)  752 3,254 
ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตดับญัชี  27,418 12,703 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน(3)  10,984 18,886 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ(4)  5,442 19,020 
ค่าบ าเหน็จรับรอตดับญัชี  10 12 
ค่าบริการคา้งจ่าย(5)  - 67 
(1)  แสดงรวมใน “สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  แสดงรวมใน “ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(3)  แสดงรวมใน “หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(4)  แสดงรวมใน “เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(5)  แสดงรวมอยูใ่น “หน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

17.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
เงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุมและผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญัแสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,171 5,467 23,740 18,801 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  958 405 2,509 4,908 
รวม 9,129 5,872 26,249 23,709 
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18. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรร
ไวเ้ป็นเงินส ารองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ                                                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 21.0 20.5 21.0 21.1 
ทรัพย์สินที่จดัสรรไว้เป็นเงนิส ารอง     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 214.0 214.8 179.0 182.7 

19. ทรัพย์สินอืน่ทีม่ีข้อจ ากดั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั 
ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ                                                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้า   
พนัธบตัรรัฐบาล 0.1 0.1 

20. ภาระผูกพนั 

20.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร
คงเหลือจ านวน 1.8 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

20.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการและมีจ านวนเงิน
ค่าบริการขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินจ านวน 1.8 ลา้นบาท และ 4.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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21. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       
เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน - - - - 99,262,220 99,262,220 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       
เพือ่คา้ - ตราสารทุน 80,063,345 68,839,567 148,902,912 6,213,240 - 6,213,240 
เผือ่ขาย - ตราสารทุน 562,978,217 364,132,395 927,110,612 518,402,696 190,132,465 708,535,161 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ี
มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  เม่ือว ันท่ี                             
9 พฤศจิกายน 2561 




