
 

 

บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ(นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2561 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั*วไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั%งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ะเบียน เมื/อวนัที/ 13 มิถุนายน 2520 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
จาํกดั เมื/อวนัที/ 17 มกราคม 2556 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี/ยวกบัการรับประกนัวินาศภยั โดยมีสํานกังานใหญ่
อยูที่/ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั%น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัคือ บริษทั เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึ/ งเป็นบริษทัที/จดทะเบียนจดัตั% งใน
ประเทศไทย โดยถือหุน้ร้อยละ 69.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี% ได้จดัทาํขึ%นในสกุลเงินบาท
และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที/ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื/อง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” 
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที/รับรองทั/วไปในประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื/อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื/อนไข และระยะเวลาในการจดัทาํ 
และยื/นงบการเงินและรายงานเกี/ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันวินาศภยั พ.ศ. 2559  
ลงวนัที/ 4 มีนาคม 2559 โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบยอ่ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ/ งนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน
ของบริษทัสาํหรับปีสิ%นสุดวนัเดียวกนัซึ/ งไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซึ/ งยงัไม่ไดต้รวจสอบที/ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที/ 
30 กนัยายน 2561 มิใช่เครื/องบ่งชี%และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซึ/ งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีที/ได้จัดทําขึ% นตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินมิได้นาํมาแสดงไว ้ณ ที/นี%  เนื/องจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั%น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและ
งวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีสิ%นสุดวนัที/ 
31 ธนัวาคม 2560 ซึ/ งไดมี้การตรวจสอบแลว้  
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที/มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที/ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ/ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีที/เริ/มในหรือหลงัวนัที/ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ%นเพื/อใหมี้เนื%อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ
ให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติันี%ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ/งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 เมื/อวนัที/ 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี/ยวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที/ 15 เรื/อง รายไดจ้ากสัญญาที/ทาํกบัลูกคา้ ซึ/ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที/มีรอบระยะเวลาบญัชีที/เริ/มในหรือหลงัวนัที/ 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป  

 เมื/อวนัที/ 21 กนัยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี/ยวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที/เกี/ยวขอ้งกบัเครื/องมือทางการเงิน ซึ/ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผล
บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที/มีรอบระยะเวลาบัญชีที/ เริ/ มในหรือหลังวนัที/  1 มกราคม 2563                 
เป็นตน้ไป ดงัต่อไปนี%  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที/ 32 การแสดงรายการสาํหรับเครื/องมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที/ 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื/องมือทางการเงิน 
ฉบบัที/ 9 เครื/องมือทางการเงิน 
  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที/ 16 การป้องกนัความเสี/ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที/ 19 การชาํระหนี% สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที/เกี/ยวขอ้งมาเริ/มถือปฏิบติักบั
งบการเงินของบริษทัเมื/อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวที/มีต่องบการเงินของบริษทัในงวดที/จะเริ/มถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีที*สําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึ%นโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที/ใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีสิ%นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560  

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 ณ วนัที*   ณ วนัที* 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 
เงินสด 26,624  26,355 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 71,161,052  91,093,860 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 71,187,676  91,120,215 

5. เบี(ยประกนัภัยค้างรับ 
เบี%ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที*   ณ วนัที* 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 3,820,797  12,108,431 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 7,532,426  11,860,984 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 5,963,786  6,828,475 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 5,550,789  3,032,782 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 4,326,661  2,363,005 
รวมเบี%ยประกนัภยัคา้งรับ 27,194,459  36,193,677 
หกั  ค่าเผื/อหนี%สงสัยจะสูญ 408,027  526,674 
เบี%ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 26,786,432  35,667,003 
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6. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที*  ณ วนัที* 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

สํารองประกันภัยส่วนที*เรียกคืนจากบริษัทประกนัภัยต่อ    
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 24,138,633  3,440,091 
สาํรองเบี%ยประกนัภยั    

- สาํรองเบี%ยประกนัภยัต่อที/ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 68,464,668  33,935,364 
รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 92,603,301  37,375,455 

7.  ลูกหนี(จากสัญญาการประกนัภัยต่อ 

ลูกหนี%จากสัญญาประกนัภยัต่อ ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท
 ณ วนัที*  ณ วนัที* 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 13,213,627  10,620,303 
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8.  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท
 อตัราดอกเบี(ย วธีิราคาทุน 
 ณ วนัที* ณ วนัที* ณ วนัที*  ณ วนัที* 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561  2560 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี บาท  บาท 

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนด      
เงินฝากสถาบนัการเงินที/ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 0.60 - 2.38 0.75 - 2.38 213,382,133  166,260,344 

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์   213,382,133  166,260,344 

ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยมู์ลค่าตามบญัชีจาํนวน 
78.56 และ 79.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นทรัพยสิ์นที/จดัสรรไวเ้ป็นหลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
และเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
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9. อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
หน่วย: บาท 

 ราคาทุน  ค่าเสื*อมราคาสะสม      

 ณ วนัที*  เพิ*มขึ(น  จําหน่าย/  ณ วนัที*  ณ วนัที*  ค่าเสื*อมราคา  จําหน่าย/  ณ วนัที*   อุปกรณ์ - สุทธิ               อุปกรณ์ - สุทธิ 

 1 มกราคม     ตัดบัญชี  30 กนัยายน   1 มกราคม     ตัดบัญชี  30 กนัยายน    ณ วนัที*  ณ วนัที* 

 2561      2561  2561      2561   1 มกราคม 2561  30 กนัยายน 2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท   บาท  บาท 

เครื/องตกแต่งสาํนกังาน 6,723,207  -  -  6,723,207 (4,373,447)  (1,005,718)  -  (5,379,165) 2,349,760  1,344,042 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5,417,039  1,590  (152,757)  5,265,872 (3,530,983)  (623,721)  152,744  (4,001,960) 1,886,056  1,263,912 
รวม 12,140,246  1,590  (152,757)  11,989,079 (7,904,430)  (1,629,439)  152,744  (9,381,125) 4,235,816  2,607,954 

หน่วย: บาท 
 ราคาทุน  ค่าเสื*อมราคาสะสม      

 ณ วนัที*  เพิ*มขึ(น  จําหน่าย/  ณ วนัที*  ณ วนัที*  ค่าเสื*อมราคา  จําหน่าย/  ณ วนัที*   อุปกรณ์ - สุทธิ  อุปกรณ์ - สุทธิ 
 1 มกราคม     ตัดบัญชี  31 ธันวาคม   1 มกราคม     ตัดบัญชี  31 ธันวาคม    ณ วนัที*               ณ วนัที* 
 2560      2560  2560      2560   1 มกราคม 2560  31 ธันวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท   บาท  บาท 

เครื/องตกแต่งสาํนกังาน 6,723,207  -  -  6,723,207  (3,028,805)  (1,344,642)  -  (4,373,447) 3,694,402  2,349,760 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5,433,187  89,127  (105,275)  5,417,039  (2,808,328)  (827,918)  105,263  (3,530,983) 2,624,859  1,886,056 
รวม 12,156,394  89,127  (105,275)  12,140,246  (5,837,133)  (2,172,560)  105,263  (7,904,430) 6,319,261  4,235,816 

ค่าเสื/อมราคาสําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 จาํนวน 0.55 ลา้นบาท และ 0.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั และค่าเสื/อมราคาสําหรับงวดเกา้เดือน
สิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 จาํนวน 1.63 ลา้นบาท และ 1.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานแลว้ 

ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 อุปกรณ์บางรายการ ซึ/ งมีราคาทุนจาํนวนเงิน 1.11 ลา้นบาท และ 1.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ดัค่าเสื/อมราคาหมดแลว้
แต่ยงัมีการใชง้านอยู ่
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10. สินทรัพย์อื*น 

สินทรัพยอื์/น ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 ณ วนัที*   ณ วนัที* 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 808,055  352,030 
เงินมดัจาํ 1,271,117  1,271,117 
อื/นๆ 1,246,357  1,734,747 
รวมสินทรัพยอื์/น 3,325,529  3,357,894 

11. หนี(สินจากสัญญาประกนัภัย 

หนี% สินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 ณ วนัที* 30 กนัยายน 2561 
 หนี(สินตาม  หนี(สินส่วนที*  สุทธิ 
 สัญญาประกนัภัย  เอาประกนัภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตขุอ้ 6)   
สาํรองค่าสินไหมทดแทน      

ค่าสินไหมที/เกิดขึ%นที/ไดรั้บรายงานแลว้ 20,843,925  (20,426,868)  417,057 
ค่าสินไหมที/เกิดขึ%นที/ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 17,731,383  (3,711,765)  14,019,618 

สาํรองเบี%ยประกนัภยั      
สาํรองเบี%ยประกนัภยัที/ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 164,411,564  (68,464,668)  95,946,896 

รวม 202,986,872 (92,603,301) 110,383,571 
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หน่วย : บาท 

 ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2560 
 หนี(สินตาม  หนี(สินส่วนที*  สุทธิ 
 สัญญาประกนัภัย  เอาประกนัภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตขุอ้ 6)   
สาํรองค่าสินไหมทดแทน      

ค่าสินไหมที/เกิดขึ%นที/ไดรั้บรายงานแลว้ 15,398,846 (4,252,646) 11,146,200 
ค่าสินไหมที/เกิดขึ%นที/ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 8,757,622 812,555 9,570,177 

สาํรองเบี%ยประกนัภยั    
สาํรองเบี%ยประกนัภยัที/ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 139,485,144 (33,935,364) 105,549,780 

รวม 163,641,612  (37,375,455)  126,266,157 

11.1 สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั%น 
11.1.1 สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 ณ วนัที*  ณ วนัที* 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 24,156,468  55,189,581 
ค่าสินไหมทดแทนที/เกิดขึ%นระหวา่งงวด/ปี 119,958,368  138,893,939 
การเปลี/ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ 
 ขอ้สมมติฐานในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 8,129,087 (11,147,426) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (113,668,615)  (158,779,626) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 38,575,308  24,156,468 
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11.1.2 สาํรองเบี%ยประกนัภยัที/ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

หน่วย : บาท 
 ณ วนัที*  ณ วนัที* 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 139,485,144 107,485,670 
เบี%ยประกนัภยัรับสาํหรับงวด/ปี 258,369,812 287,657,918 
เบี%ยประกนัภยัที/ถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (233,443,392)  (255,658,444) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 164,411,564 139,485,144 

11.1.3 สาํรองความเสี/ยงภยัที/ยงัไม่สิ%นสุด 
ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่มีการตั%งสํารองการเสี/ยงภยั
ที/ยงัไม่สิ%นสุด เนื/องจากสํารองการเสี/ยงภยัที/ยงัไม่สิ%นสุดที/ประมาณขึ%นของบริษทั มีจาํนวน 
108.92 ลา้นบาท และ 91.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ/ งมีจาํนวนตํ/ากวา่สํารองเบี%ยประกนัภยัที/
ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 

12. เจ้าหนี(บริษัทประกันภัยต่อ 

เจา้หนี%บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที*   ณ วนัที* 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 39,721,780  12,996,750 
เงินคา้งจ่ายเกี/ยวกบัการประกนัภยัต่อ 27,185,748  20,884,171 

รวมเจา้หนี%บริษทัประกนัภยัต่อ 66,907,528  33,880,921 
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13.  หนี(สินอื*น 

หนี% สินอื/น ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 ณ วนัที*   ณ วนัที* 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 5,293,971  5,708,049 
ค่าใชจ่้ายอื/นคา้งจ่าย 6,122,180  11,007,663 
เงินรับล่วงหนา้ค่าเบี%ย 6,807,332  1,834,914 
อื/นๆ 2,817,421  2,320,997 

รวมหนี% สินอื/น 21,040,904  20,871,623 

14. ทุนเรือนหุ้น 

เมื/อวนัที/ 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ที/ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติให้เพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาก 452,000,000 บาท เป็น 470,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 720,000 หุ้น มูลค่าที/         
ตราไวหุ้้นละ 25.00 บาท จาํนวนเงินรวม 18,000,000 บาท บริษทัได้เรียกชําระมูลค่าหุ้นและได้รับชําระ            
ค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เต็มจาํนวน และไดจ้ดทะเบียนเพิ/มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้
ในวนัที/ 22 มีนาคม 2560 

เมื/อวนัที/ 22 พฤษภาคม 2560 ที/ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติให้เพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาก 470,000,000 บาท เป็น 485,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 600,000 หุน้ มูลค่าที/              
ตราไวหุ้้นละ 25.00 บาท จาํนวนเงินรวม 15,000,000 บาท บริษทัไดเ้รียกชาํระมูลค่าหุน้และไดรั้บชาํระ           
ค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวน และไดจ้ดทะเบียนเพิ/มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้
ในวนัที/ 15 มิถุนายน 2560 

เมื/อวนัที/ 22 พฤศจิกายน 2560 ที/ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติให้เพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาก 485,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 600,000 หุน้ มูลค่าที/            
ตราไวหุ้น้ละ 25.00 บาท จาํนวนเงินรวม 15,000,000 บาท บริษทัไดเ้รียกชาํระมูลค่าหุน้และไดรั้บชาํระ            
ค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวน และไดจ้ดทะเบียนเพิ/มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้
ในวนัที/ 19 ธนัวาคม 2560 
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15. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน 

การจาํแนกส่วนงานทางธุรกิจไดจ้ดัทาํขึ%นตามเกณฑ์ที/ใชใ้นการจดัทาํรายงานภายในที/เสนอต่อผูบ้ริหาร 
ของบริษทั ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที/นาํเสนอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานเพื/อใช้ในการตดัสินใจเกี/ยวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานดาํเนินงานมีการวดัค่าที/เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที/รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกนัวินาศภยั
ประเภทประกนัภยัเบ็ดเตล็ดและดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั%น จึงไม่มีการ
แสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการรับ
ประกนัภยักบับุคคลภายนอกรายใดรายหนึ/งที/มีจาํนวนเงินตั%งแต่ร้อยละ 10 ขึ%นไปขอเบี%ยประกนัภยัรับรวม 

16. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 
2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุด 
 วนัที* 30 กนัยายน 

 2561  2560 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 9,509,975  8,197,006 
ค่าเช่าอุปกรณ์ อาคารและค่าบริการพื%นที/ 1,209,047  1,205,817 
ค่าภาษีและอากร 11,428  27,600 
ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 601,237  662,137 
หนี%สงสัยจะสูญ 260,730  539,308 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,162,500  662,500 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื/น 5,321,451  3,512,375 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 18,076,368  14,806,743 
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หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ(นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน 
 2561  2560 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 25,085,096  25,104,036 
ค่าเช่าอุปกรณ์ อาคารและค่าบริการพื%นที/ 3,627,258  3,613,040 
ค่าภาษีและอากร 113,030  151,192 
ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,924,215  1,955,494 
หนี%สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (118,647)  1,044,935 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 2,487,500  1,987,500 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื/น 16,961,127  11,888,917 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 50,079,579  45,745,114 

17. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั%นพื%นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ% นสุดวนัที/  30 กันยายน 2561              
และ 2560 แสดงดงันี%  

หน่วย : บาท 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุด 

วนัที* 30 กนัยายน 

 2561  2560 
กาํไรสุทธิ (บาท) 1,691,297  6,073,480 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ%าหนกั (หุ้น) 20,000,000  18,638,247 
กาํไรต่อหุน้ขั%นพื%นฐาน (บาท) 0.08  0.33 
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หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ(นสุด 

วนัที* 30 กนัยายน 
 2561  2560 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 2,831,089  (16,198,083) 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ%าหนกั (หุ้น) 20,000,000  18,638,247 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั%นพื%นฐาน (บาท) 0.14  (0.87) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ% าหนกัสําหรับการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั%นพื%นฐานสําหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 เป็นดงันี%  

 
2561  2560 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด  20,000,000 18,080,000 
จาํนวนหุ้นสามญัที/ออกถวัเฉลี/ยระหวา่งงวด   

(720,000 หุน้ x 193วนั/365วนั) - 380,713 
(600,000 หุน้ x 108วนั/365วนั) - 177,534 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ%าหนกั ณ วนัสิ%นงวด 20,000,000 18,638,247 

18. รายการกบักจิการที*เกี*ยวข้องกนั 

สินทรัพย ์หนี% สิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายส่วนหนึ/ ง เป็นรายการที/เกิดกบักิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัซึ/ งเกี/ยวขอ้ง
กนัโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ซึ/ งฝ่ายบริหารเชื/อว่าบริษทัไม่มี
อิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัดงักล่าว ดงันั%นงบการเงินนี% จึงแสดงรวมถึงผลของ
รายการดงักล่าว ซึ/ งเป็นไปตามเงื/อนไขที/ระบุไวใ้นสัญญาที/ทาํร่วมกนั และเป็นเงื/อนไขการคา้ทั/วไป
ตามปกติทางธุรกิจ รายการดงักล่าวที/สาํคญัมีดงันี%  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบักิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัมีดงันี%  

รายชื*อกจิการที*เกี*ยวข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภทธุรกจิ 
บริษทั เมด-ชวัร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ผูถื้อหุ้นใหญ่ ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล 
บริษทั ลีกลั คอนเซ็ปท ์จาํกดั กรรมการบางส่วนร่วมกนั ให้บริการดา้นกฎหมาย 
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ยอดคงเหลือและรายการคา้ที/มีสาระสาํคญักบับริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนัมีดงันี%  

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที*  

30 กนัยายน 

ณ วนัที*  

31 ธันวาคม 
 2561  2560 

รายไดค้่าบริการคา้งรับ    
ผูถื้อหุน้ใหญ่ -  299,600 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและค่าจดัการสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
ผูถื้อหุน้ใหญ่ 2,685,705  2,982,422 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือน 

สิ(นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

สิ(นสุดวนัที* 30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560 

รายไดค้่าบริการ    
ผูถื้อหุน้ใหญ่ 840,000 840,000 2,520,000 2,520,000 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและค่าจดัการ
สินไหมทดแทน 

 
  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 7,392,204  4,851,546  20,752,657  16,483,882 
ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย        

กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 14,000  19,415  45,380  74,055 

บริษทัจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัและค่าจดัการสินไหมทดแทน ตามเงื/อนไขและอตัราที/ตกลงใน
สัญญาระหว่างบริษทักับกิจการที/เกี/ยวข้องกันดังกล่าว ทั% งนี% อตัราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อกาํหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และเป็นอตัราที/บริษทัให้กับ
บริษทัทั/วไป 

บริษทัไดท้าํสัญญาการให้บริการภายในอาคารกบับริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ/ งราคา
และเงื/อนไขของค่าบริการเป็นไปตามสัญญาที/ตกลงร่วมกนั 

บริษทัไดท้าํสัญญารับบริการที/ปรึกษากฎหมายกบับริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั ซึ/ งราคาและเงื/อนไขของค่าบริการ
เป็นไปตามสัญญาที/ตกลงร่วมกนั 
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19. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัมีค่าใช้จ่าย
สําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี% ยประชุมและผลประโยชน์อื/น ๆ ของกรรมการและผูบ้ริหารสําคัญ 
ดงัต่อไปนี%  

หน่วย : บาท 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุด  สําหรับงวดเก้าเดือนสิ(นสุด 
 วนัที* 30 กนัยายน  วนัที* 30 กนัยายน 
 2561 2560  2561 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั%น 3,035,295  2,835,246  8,900,707  8,504,778 
ค่าตอบแทนกรรมการ 150,000  150,000  450,000  450,000 
ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 16,509  38,996  49,527  116,988 
 3,201,804  3,024,242  9,400,234  9,071,766 

20. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที*จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยบ์างส่วนของบริษทัไดถู้กนาํไป
วางไวเ้ป็นประกนักบันายทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ 8) เพื/อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั และ
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั “เรื/องอตัรา หลกัเกณฑ์และ
วธีิการวางเงินสาํรองสาํหรับเบี%ยประกนัภยัที/ยงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2552” ดงันี%  

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที*  ณ วนัที* 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์/มีภาระผกูพนัที/วางไวก้บั    

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั    
หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน    

เงินฝากธนาคารที/ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 3,500,000  3,500,000 
หลกัทรัพยที์/จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน    

เงินฝากธนาคารที/ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 75,060,760  76,359,462 
รวมหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นที/จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บั

นายทะเบียน 
 

78,560,760 
  

79,859,462 
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21. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2561 และวนัที/ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสัญญาเช่าและบริการระยะยาว ประกอบดว้ย 

กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 หน่วย : บาท 

ประเภท ระยะเวลาที*เหลืออยู่  รวมจาํนวนเงนิที*

ต้องจ่าย 
 ไม่เกนิ 1 ปี   เกนิ 1 ปี 

แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

 ตามอายุสัญญาเช่า

ที*เหลือ 

ณ วนัที* 30 กนัยายน 2561      
ค่าเช่าอาคารและบริการ 5,172,634  3,292,340  8,464,974 

 5,172,634  3,292,340  8,464,974 

      
ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2560      
ค่าเช่าอาคารและบริการ 5,164,948  5,955,696  11,120,644 

 5,164,948  5,955,696  11,120,644 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทับนัทึกค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น ดงันี%  

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุด  สําหรับงวดเก้าเดือนสิ(นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน  วนัที* 30 กนัยายน 

 2561 2560  2561 2560 

ค่าเช่าอาคารและบริการ 1,295,396  1,300,058  3,952,305  3,890,418 
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กรณีบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 

 หน่วย : บาท 

ประเภท ระยะเวลาที*เหลืออยู่  รวมจาํนวนเงนิ 
 ไม่เกนิ 1 ปี   เกนิ 1 ปี 

แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

 ที*ต้องจ่ายตามอายุ 

สัญญาเช่าที*เหลือ 

ณ วนัที* 30 กนัยายน 2561      
ค่าเช่าอาคารและบริการ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3,080,000  -  3,080,000 

 3,080,000  -  3,080,000 

      
ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2560      
ค่าเช่าอาคารและบริการ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3,360,000  2,240,000  5,600,000 

 3,360,000  2,240,000  5,600,000 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทับนัทึกค่าเช่าและ
ค่าบริการ - กิจการที/ เกี/ ยวข้องกันตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็นรายได้อื/นในงบกําไรขาดทุนและ                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น ดงันี%   

หน่วย : บาท 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุด  สําหรับงวดเก้าเดือนสิ(นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน  วนัที* 30 กนัยายน 

 2561 2560  2561 2560 

ค่าเช่าอาคารและบริการ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 840,000  840,000  2,520,000  2,520,000 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี% ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 
เมื/อวนัที/ 12 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 

.............................................. .............................................. 
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