บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

31 มีนาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562
"ตรวจสอบแล้ว"

43,070,890.51
18,672,580.39
3,256,137.51
28,232,170.55
14,306,533.30

53,022,357.90
30,325,742.29
2,892,958.31
36,760,390.42
26,400,176.00

648,072,607.00
6,922,716.28
42,711,950.52
4,122.66
21,377,088.27
8,126,172.71
834,752,969.70

668,653,258.22
7,281,766.56
42,872,766.09
12,449.48
18,669,962.34
13,458,522.12
900,350,349.73

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

หนี้สินและส่ วนของผูเ้ จ้าของ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

15
16
17
13

18

31 มีนาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562
"ตรวจสอบแล้ว"

264,408,042.33
25,344,209.41
3,699,461.16
13,587,161.50
475,442.00

275,357,807.42
21,673,513.91
13,294,767.00
9,294,522.24

8,450,698.37
26,635,183.98
342,600,198.75

12,625,471.50
39,542,342.46
371,788,424.53

-3บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 12,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 12,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

31 มีนาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562
"ตรวจสอบแล้ว"

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

12,000,000.00
100,251,002.95
1,901,768.00
492,152,770.95
834,752,969.70

12,000,000.00
101,383,836.22
37,178,088.98
528,561,925.20
900,350,349.73

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
31
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
31
รายได้จากการลงทุน
23, 31
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
รวม
31
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
31
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
31
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
19, 31
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
20
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
13.2
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

93,643,206.02
(10,936,297.46)
82,706,908.56
4,845,814.28
87,552,722.84
2,990,273.70
3,378,222.73
430,946.36
94,352,165.63

130,751,139.47
(12,416,349.44)
118,334,790.03
(69,886,714.87)
48,448,075.16
3,245,053.55
2,944,122.42
1,450,761.93
56,088,013.06

30,816,857.97
(3,769,336.89)
27,047,521.08
12,932,422.95
35,799,339.32
9,581,405.26
2,910,018.61
88,270,707.22
6,081,458.41
(1,214,291.68)
4,867,166.73

16,454,309.71
(3,426,115.46)
13,028,194.25
17,272,816.65
52,989,074.39
11,059,876.31
94,349,961.60
(38,261,948.54)
7,672,389.70
(30,589,558.84)

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
13.3
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับงวดสุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวด
กาไรต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

(59,711,367.23)
11,942,273.44

12,378,765.18
(2,475,753.04)

(47,769,093.79)
(47,769,093.79)
(42,901,927.06)

9,903,012.14
9,903,012.14
(20,686,546.70)

0.41
12,000,000

(2.55)
12,000,000

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
2563
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน สิ้ นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่ วย : บาท)
2562

100,613,813.76
(7,734,688.55)
3,241,001.82
430,946.36
(11,545,909.00)
(10,540,993.33)
(35,799,339.32)
(25,095,467.65)
(207,550.41)
(23,514,750.00)
207,908.18
(9,945,028.14)

120,763,460.90
(8,975,924.49)
2,865,821.34
1,450,761.93
(11,250,092.86)
(13,002,803.63)
(52,989,074.39)
3,749,923.69
(186,493.70)
2,000,000.00
196,090.22
44,621,669.01

(6,439.25)
(6,439.25)
(9,951,467.39)
53,022,357.90
43,070,890.51

(19,448.60)
(19,448.60)
44,602,220.41
11,875,195.93
56,477,416.34

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่ วย : บาท)

จัดสรรแล้ว
สารองตาม
กฎหมาย
12,000,000.00
12,000,000.00

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ยังไม่ได้จดั สรร ผลกาไร (ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
138,768,891.38
47,738,138.45
(30,589,558.84)
9,903,012.14
108,179,332.54
57,641,150.59

รวม
576,507,029.83
(30,589,558.84)
9,903,012.14
555,820,483.13

12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00

101,383,836.22
101,383,836.22
4,867,166.73
(6,000,000.00)
100,251,002.95

528,561,925.20
12,492,772.81
541,054,698.01
4,867,166.73
(6,000,000.00)
(47,769,093.79)
492,152,770.95

กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุ ง
กาไรสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
หมายเหตุ และชาระแล้ว
120,000,000.00
258,000,000.00
120,000,000.00
258,000,000.00

2.2

28

120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00

258,000,000.00
258,000,000.00
258,000,000.00

37,178,088.98
12,492,772.81
49,670,861.79
(47,769,093.79)
1,901,768.00

-1-

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1. ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน
เลขที่ บมจ.เลขที่ 0107537000807 สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
1.2. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทาให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิจ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผล
กระทบทางการเงิ นเกี่ ย วกับ มูล ค่ า ของสิ นทรั พ ย์ ประมาณการหนี้ สิ น และหนี้ สิ นที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นอย่า ง
สม่าเสมอ อนึ่ง ระดับความรุ นแรงของผลกระทบขึ้นอยูก่ บั มาตรการควบคุมการแพร่ กระจายของภาครัฐและ
ระยะเวลาในการแพร่ ระบาดของไวรัสดังกล่าว
2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯ เลือกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่ อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่ งเริ่ มมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2563 เป็ นต้นไป

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทาตามกฎหมาย
ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บ ปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2562) และฉบับ ใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับใช้ส าหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ได้ผ่านเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน เป็ นการชัว่ คราวตามข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับ
ที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย และบริ ษทั สามารถถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุ รกิจประกันภัย (“แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฯ”)
เนื่องจากบริ ษทั ไม่เคยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาก่อน และกิจกรรมของ
บริ ษทั เกี่ ยวข้องกับการประกันภัยอย่า งมี นัย สาคัญ โดยมูลค่ าตามบัญชี ข องหนี้ สินจากสัญญาภายใต้
ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561 มากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินทั้งหมด ทาให้บริ ษทั สามารถถือ
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฯ ดังกล่าวได้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ต่ อ)
บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิ น (TAS 32 และแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี ฯ) โดยปรับปรุ งย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่บริ ษทั ไม่ได้ทาการปรับปรุ ง
ย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่ งเป็ นแนวทางที่สามารถ
กระทาได้ต ามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับดังกล่ า ว ทั้งนี้ บริ ษ ทั ได้ทาการ
ปรับปรุ งรายการและจัดประเภทรายการใหม่ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ใหม่กบั ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน
การปรับปรุ งรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (TAS 32 และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฯ) เป็ นครั้งแรกมีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามทีร่ ายงานไว้ เดิม
บาท

TAS 32 และแนว
ปฏิบัตทิ างการบัญชีฯ
รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภท
รายการใหม่
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามทีป่ รับปรุงใหม่
บาท

668,653,258.22

15,615,966.01

684,269,224.23

หนีส้ ิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

11,934,534.61

3,123,193.20

15,057,727.81

ส่ วนของเจ้ าของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

37,178,088.98

12,492,772.81

49,670,861.79

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

การนากลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ เ กี่ ย วกับเครื่ องมื อทางการเงิ นมาถื อปฏิ บัติ มี
ผลกระทบต่อวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีของบริ ษทั ที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ องดังต่อไปนี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่ าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทั่วไป)
ปั จจุบนั บริ ษทั มี เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ แสดงด้วยวิธีราคาทุ น ทั้งสิ้ นจานวน 341,060.00 บาท โดย
เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นดังกล่ า วจะต้องถูกจัด ประเภทและวัด มูล ค่ า ใหม่ ต ามวิ ธีมู ลค่ า ยุติ ธรรมผ่า น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้รายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมสะสมจานวน 15,615,966.01 บาท ณ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ต่ อ)
การด้ อยค่ า
ข้อกาหนดทางบัญชี ใหม่เกี่ ยวกับการรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทาให้บริ ษทั ต้องพิจารณาและ
รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู ้เริ่ มแรกและในรอบระยะเวลาบัญชี ถดั ไป บริ ษทั
ใช้วิธีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นสามระดับ โดยในแต่ละ
ระดับจะกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการคานวณวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่ แตกต่างกันไป โดย
บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าการรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ข แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิช าชี พ บัญชี ไ ด้ป ระกาศใช้แ นวปฏิ บัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวส าหรั บ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นบางฉบับ และเพื่ อให้เกิ ดความชัดเจนในวิธีปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ในช่ วงเวลาที่ ยงั มี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรั บการจัดทางบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
 เลือกที่ จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
 เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัด
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 เลือกที่ จะวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
 เลื อกที่ จะพิ จารณาให้น้ าหนักของข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็ นน้ าหนักที่ น้อยใน
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรื อระดับ 3 ของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็ นตราสารหนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถ
หาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ เหมาะสม เช่ น การคานวณ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ในการนาเทคนิ ค การวัด มูลค่ ายุติ ธรรมข้า งต้นมาใช้ กิ จการต้องใช้ขอ้ มูลที่ ส ามารถสังเกตได้ที่เ กี่ ย วข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คานิยามของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้
สิ นอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน

75,074,813.66

-

-

75,074,813.66

หลักทรัพย์เอกชน – หุ้นทุน

77,510,767.33

-

15,957,026.01

93,467,793.34

152,585,580.99

-

15,957,026.01

168,542,607.00

รวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุ้นทุน

103,299,900.50

-

-

103,299,900.50

107,482,297.72

-

-

107,482,297.72

รวมสินทรัพย์

210,782,198.22

-

-

210,782,198.22

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภทดังนี้
 เงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุน (FVPL)
 เงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI)
 เงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย (Amortized cost)
บริ ษทั รับรู ้ เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ในวันซื้ อขายด้วยมูลค่ ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุ นการทารายการซึ่ งเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มาซึ่ งเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การด้ อยค่ า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ต้องพิจารณาและรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ เป็ นตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธี
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่ งวิธีการวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ า นั้น ขึ้ นอยู่กบั ว่า มี การเพิ่ มขึ้ นของความเสี่ ยงด้า นเครดิ ต ของสิ นทรั พย์หรื อไม่ บริ ษทั พิ จารณาการ
เปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกาหนดวิธีการวัดค่า
เผื่อการด้อยค่าและการคานวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่างกันไป ได้แก่
 ระดับที่ 1 หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่ องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจานวนเงิ นเท่ากับผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
 ระดับที่ 2 หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินเพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่อแรกเริ่ ม ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่ องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจานวนเงิ นเท่ากับผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
 ระดับที่ 3 เมื่อสิ นทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็ นสิ นทรัพย์ท างการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนของเครื่ องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
ผลขาดทุนด้านเครดิตจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับการด้อยค่าของตราสารทุนซึ่ งจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะ
รับรู ้เข้ากาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าตราสารนั้นด้อยค่า

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
859,473.58
32,162,884.32
20,000,000.00
53,022,357.90

31 มีนาคม 2563
854,495.94
42,216,394.57
43,070,890.51

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้ นกาหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6. เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เบี้ ยประกันภัยค้างรับ จาแนกอายุตามเงิ นต้นที่ คา้ งชาระ
นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2563
ผูเ้ อาประกันภัย

31 ธันวาคม 2562

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน

1,121,160.05
64,761.78
5,245.30
(612.04)
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
12,906,452.10
2,495,301.13
1,951,531.58
329,683.21
844,906.19

รวม

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,190,555.09
-

18,527,874.21
(1,045,848.91)

19,718,429.30
(1,045,848.91)

1,746,009.67
-

29,546,954.01
(967,221.39)

31,292,963.68
(967,221.39)

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

1,190,555.09

17,482,025.30

18,672,580.39

1,746,009.67

28,579,732.62

30,325,742.29

14,027,612.15
2,560,062.91
1,956,776.88
329,071.17
844,906.19

ผูเ้ อาประกันภัย
1,741,035.77
5,893.03
(919.13)
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
23,712,498.92
3,299,329.62
1,113,565.12
454,338.96
967,221.39

รวม
25,453,534.69
3,305,222.65
1,113,565.12
453,419.83
967,221.39

7. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้

สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562

5,052,424.24
23,179,746.31
28,232,170.55

10,356,939.23
26,403,451.19
36,760,390.42

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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8. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีลกู หนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562

14,306,533.30
14,306,533.30

26,400,176.00
26,400,176.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จาแนกอายุ ดังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
รวม

31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562

14,306,533.30
14,306,533.30

26,248,816.18
151,359.82
26,400,176.00

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9.1 จาแนกตามประเภทการลงทุน
(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2563
ราคาทุน/
ราคาตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ / เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย /
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด – สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

166,165,397.00
166,165,397.00
2,377,210.00
168,542,607.00

168,542,607.00
168,542,607.00
168,542,607.00

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
164,309,587.00
164,309,587.00
46,472,611.22
210,782,198.22

16,600,000.00
308,000,000.00

16,600,000.00
306,000,000.00

154,930,000.00
479,530,000.00

134,930,000.00
457,530,000.00

648,072,607.00

341,060.00
341,060.00
668,653,258.22

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

210,782,198.22
210,782,198.22
210,782,198.22
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9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
9.2 ตราสารหนี้ที่วดั ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 1)
ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 2)
ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
รวม

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม พ.ศ. 2563
มูลค่ าตามบัญชี
ค่ าเผือ่ ผลขาดทุน
ขั้นต้ น ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
บาท
บาท

มูลค่ าตามบัญชี
บาท

479,530,000.00

-

479,530,000.00

479,530,000.00

-

479,530,000.00

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจา จานวน 89.93 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน ตามหมายเหตุ 30
10. เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ัทฯ มี เ งิ น ให้กู้ยื มโดยจาแนกอายุต ามเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับที่คา้ งชาระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2563
การจัดชั้น
เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 1)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความ

เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินจานอง
อื่น ๆ
เป็ นประกัน

รวม

4,784,998.42

213,051.27

4,784,998.42

เสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 2)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)

2,075,988.91

-

2,075,988.91

-

-

-

รวม

6,865,653.92

213,051.27

7,078,705.19

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(155,988.91)

-

(155,988.91)

รวมเงินให้ ก้ ยู มื - สุ ทธิ

6,709,665.01

213,051.27

6,922,716.28

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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10. เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินจานอง
อื่น ๆ
เป็ นประกัน

การจัดชั้น
เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 1)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความ

7,026,491.11

255,275.45

7,281,766.56

-

-

-

7,026,491.11

255,275.45

7,281,766.56

-

-

7,026,491.11

255,275.45

เสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 2)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินให้ ก้ ยู มื - สุ ทธิ

รวม

7,281,766.56

10.1 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย เงินกู้
ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
10.2 เงินให้กยู้ มื โดยให้บุคคลค้ าประกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ MLR-1.5 ต่อ
ปี และ MOR ต่อปี
10.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ที่ดิน
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

41,549,000.00
41,549,000.00

อาคาร

403,134.29
(19,563.92)
383,570.37

ยานพาหนะ

151,148.58
(44,530.24)
106,618.34

(หน่วย: บาท)
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

769,483.22
6,439.25
(5,710.19)
(97,450.47)
672,761.81

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

รวม

42,872,766.09
6,439.25
(5,710.19)
(161,544.63)
42,711,950.52
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12. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รายการเปลี่ยนแปลงของ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
12,449.48
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(8,326.82)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
4,122.66
13. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
13.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
4,696,142.94
2,815,075.28
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
10,191,540.36
9,520,027.38
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้
บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)
2,980,799.17
3,482,462.01
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
791,173.50
193,444.27
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
2,717,432.30
2,658,953.40
รวม
21,377,088.27
18,669,962.34
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
475,442.00
9,294,522.24
รวม
475,442.00
9,294,522.24
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
20,901,646.27
9,375,440.10

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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13. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
13.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
3,921,417.61
861,026.16
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(2,707,125.93)
(8,533,415.86)
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
1,214,291.68
(7,672,389.70)
13.3 สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบ
แต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน – หลักทรัพย์เผื่อขาย
11,942,273.44
(2,475,753.04)
14. สิ นทรัพย์อื่น

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี

ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

31 มีนาคม 2563
1,740,461.98
4,221,101.92
315,864.25
4,602,774.26
(2,754,029.70)
8,126,172.71

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
2,288,304.51
3,627,883.76
3,229,010.23
4,313,323.62
13,458,522.12

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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15. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

หนี้สินตามสัญญา
ประกันภัย

31 มีนาคม 2563
หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ

63,545,519.38
18,679,507.08
182,183,015.87
264,408,042.33

(1,276,913.01)
(3,775,511.23)
(23,179,746.31)
(28,232,170.55)

31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

58,808,348.40
26,296,923.99
190,252,535.03
275,357,807.42

(1,472,325.27)
(8,884,613.96)
(26,403,451.19)
(36,760,390.42)

สุทธิ

62,268,606.37
14,903,995.85
159,003,269.56
236,175,871.78

สุทธิ

57,336,023.13
17,412,310.03
163,849,083.84
238,597,417.00

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสารองค่าสิ นไหมทดแทน

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในงวดก่อน

31 มีนาคม 2563
85,105,272.39
62,632,435.74
(24,359,057.52)

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2562
55,882,661.30
160,768,900.65
(10,695,634.97)

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและข้อสมมุติ
ในการคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือ

(7,617,416.91)
(33,536,207.24)
82,225,026.46

11,301,226.23
(132,151,880.82)
85,105,272.39

ณ วัน ที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี ปัจจุบนั

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับ
ประกันภัยต่อจานวน 2.65 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 3.17 ล้านบาท)

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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15. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย(ต่อ)
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือ

31 มีนาคม 2563
190,252,535.03
93,643,206.02
(101,712,725.18)
182,183,015.87

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2562
98,236,743.50
414,856,166.34
(322,840,374.81)
190,252,535.03

31 มีนาคม 2563
91,890,136.68
38,299,105.14
(49,126,317.24)
81,063,024.59

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2562
35,158,902.71
172,275,812.81
(115,544,478.84)
91,890,236.68

สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด

ณวันที่ 1 มกราคม
ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในงวดนี้
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในงวดนี้
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสารองการเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ด จานวนเงิ น 81.06 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2562 จานวน 91.89 ล้านบาท) เนื่ องจากสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจานวนต่ากว่าสารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
16. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2563
11,118,758.19
14,225,451.22
25,344,209.41

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2562
11,118,758.19
10,554,755.72
21,673,513.91

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
31 มีนาคม 2563

ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานณวันที่ 1 มกราคม 2563
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือณวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย:บาท)
31 มีนาคม 2562

251,070.25
41,324.25
292,394.50

168,811.00
54,789.75
223,600.75
13,294,767.00
251,070.25
41,324.25
13,587,161.50

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

31 มีนาคม 2563
(อัตราร้อยละ)
2.50
2.00

31 ธันวาคม 2562
(อัตราร้อยละ)
1.32
2.25

31 มีนาคม 2563
13,031,319.16
3,134,897.49
6,000,000.00
4,468,967.33
26,635,183.98

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2562
14,724,486.93
4,281,584.10
20,536,271.43
39,542,342.46

18. หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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19. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับอาคารสถานที่และอุ ปกรณ์ที่ไม่ ใช่ ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563

(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562

5,730,878.75

6,058,036.39

1,918,149.24
486,172.94
1,446,204.33
9,581,405.26

2,583,385.79
785,488.01
1,632,966.12
11,059,876.31

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563
155,988.91
2,754,029.70
2,910,018.61

(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562
-

20. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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21. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
พนักงานอืน่ ๆ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
รวม

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563

(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562

2,795,706.00
44,952.00
192,814.50
3,033,472.50

2,630,706.00
44,952.00
345,705.00
3,021,363.00

4,308,070.00
69,375.00
233,086.25
4,610,531.25
7,644,003.75

4,357,519.00
59,738.13
495,631.26
4,912,888.39
7,934,251.39

1,262,395.00
650,730.00
5,730,878.75
7,644,003.75

1,325,955.00
550,260.00
6,058,036.39
7,934,251.39

22. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกรายประกอบด้วยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
2,883,445.00
2,886,000.00
ผลประโยชน์ระยะยาว
150,027.50
135,363.00
รวม
3,033,472.50
3,021,363.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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23. รายได้จากการลงทุน
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุน ดังนี้

ดอกเบี้ยรับ
รวม

31 มีนาคม 2563
3,378,222.73
3,378,222.73

(หน่วย:บาท)
31 มีนาคม 2562
2,944,122.42
2,944,122.42

24. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯคื อการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและ
การดารงเงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
25. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารจานวน 14.00 ล้านบาท วาง
ไว้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันไว้กบั นายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535
26. หลักทรัพย์ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารจานวน 55.00 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์
ในการวางเป็ นสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน
27. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ซึ่ งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนและบริ ษทั ฯจ่ายสมทบในอัตราเดียวกัน
คือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงานกองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิ กรจากัดซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวด 3 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 0.11 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลาดับ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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28. เงินปั นผลจ่าย
เนื่องจากสถานการ์ณการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 ออกไป
โดยไม่มีกาหนด และอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากผลกาไรสะสม ในอัตราหุ น้ ละ 0.50
บาท จานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท กาหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2561 ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาทจานวน 12 ล้านหุ น้ รวมเป็ นเงิน 6
ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
29. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงิ น
ปันผลได้
30. ทรัพย์สินที่มีขอ้ จากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯได้นาเงินฝากธนาคารจานวนเงินรวม 89.93
ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
(หน่วย:บาท)

31 มีนาคม 2563
เงินฝากธนาคาร
ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ค้ าประกันการใช้บตั รเครดิต
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

31 ธันวาคม 2562

20,000,000.00
14,000,000.00
55,000,000.00
500,000.00
430,000.00
89,930,000.00

20,000,000.00
14,000,000.00
55,000,000.00
500,000.00
430,000.00
89,930,000.00

คดีฟ้องร้ อง
30.1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย
โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจานวนเงินโดยรวมประมาณ 3.75 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์จานวน 0.52 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้ว
เสร็ จและส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯคาดว่าจะชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นใน
งบการเงินเป็ นจานวน 0.41 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามลาดับ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน (ต่อ)
การคา้ ประกัน
30.2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารใน
นามบริ ษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
30.3. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระตามสัญญา
บริ การระยะยาว รายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บำท)
31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
2,588,600.00
2,464,236.00
รวม
2,588,600.00
2,464,236.00
31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนิ นกิ จการในส่ วนงานทางธุ รกิ จเดี ยวคื อธุ รกิ จรั บประกันวินาศภัยและดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เดี ยวคื อในประเทศไทยดังนั้นรายได้กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่ แสดงในงบการเงิ นจึ งเกี่ ยวข้องกับ
ส่ วนงานทางธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯได้
รายงานส่ วนงานดาเนิ นงานโดยแยกเป็ นประเภทของผลิ ตภัณฑ์ได้แก่ ประกันอัคคี ภยั ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกาไรของ
ส่ วนงานของบริ ษทั ฯสาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
8,778,802.19
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
(2,025,688.58)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
6,753,113.61
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
475,143.94
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
7,228,257.55
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
577,098.44
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
7,805,355.99
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
(1,136,537.08)
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
2,101,046.30
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
667,537.20
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
1,632,046.42
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรจากการรับประกันภัย
ดอกเบี้ยรับและงินปันผล
รายได้อื่น
กาไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

31 มีนาคม 2563
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

1,595,575.11
(619,252.25)
976,322.86

74,125,572.84
(3,757,747.90)
70,367,824.94

197,622.33
(58,128.88)
139,493.45

8,945,633.55
(4,475,479.85)
4,470153.70

93,643,206.02
(10,936,297.46)
82,706,908.56

350,280.73
1,326,603.59
159,701.92
1,486,305.51

4,325,406.49
74,693,231.43
592,714.74
75,285,946.17

20,486.21
159,979.66
24,601.69
184,581.35

(325,503.09)
4,144,650.61
1,636,156.91
5,780,807.52

4,845,814.28
87,552,722.84
2,990,273.70
90,542,996.54

(671,739.39)
235,846.59
461,478.58
25,585.78

28,725,458.56
9,111,044.67
34,374,559.68
72,211,062.91

38,298.77
22,288.11
1,334.51
61,921.39

92,040.22
1,462,197.28
294,429.35
1,848,666.85

27,047,521.08
12,932,422.95
35,799,339.32
75,779,283.35
9,581,405.26

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

2,910,018.61
2,272,289.32
3,378,222.73
430,946.36
6,081,458.41
(1,214,291.68)
4,867,166.73
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31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
9,077,066.79
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
(1,854,168.35)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
7,222,898.44
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
278,800.10
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
7,501,698.54
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
592,696.24
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
8,094,394.78
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
(1,630,822.21)
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
2,074,612.30
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
505,322.37
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
949,112.46
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด

31 มีนาคม 2562
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

2,237,561.03
(926,867.20)
1,310,693.83

111,110,009.44
(5,625,758.35)
105,484,251.09

401,394.22
(56,873.13)
344,521.09

7,925,107.99
(3,952,682.41)
3,972,425.58

130,751,139.47
(12,416,349.44)
118,334,790.03

158,334.87
1,469,028.70
287,787.19
1,756,815.89

(70,357,518.56)
35,126,732.53
877,756.87
36,004,489.40

84,118.49
428,639.58
19,600.19
448,239.77

(50,449.77)
3,921,975.81
1,467,213.06
5,389,188.87

(69,886,714.87)
48,448,075.16
3,245,053.55
51,693,128.71

1,724,803.70
320,012.69
460,233.39
2,505,049.78

12,772,765.93
13,576,925.79
51,730,026.92
78,079,718.64

171,659.75
98,549.12
1,343.78
271,552.65

(10,212.92)
1,202,716.75
292,147.93
1,484,651.76

13,028,194.25
17,272,816.65
52,989,074.39
83,290,085.29
11,059,876.31
(42,656,832.89)
2,944,122.42
1,450,761.93
(38,261,948.54)
7,672,389.70
(30,589,558.84)

ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ขนส่ ง

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

22,244,391.63

2,997,737.22

19,534,406.84

644,125.70

22,436,619.84

766,895,688.47

834,752,969.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ิน

26,201,916.22

5,520,159.35

33,505,304.37

658,396.05

36,177,533.29

798,287,040.45

900,350,349.73

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

52,370,416.84

8,627,113.14

212,227,020.87

711,680.32

27,531,280.37

41,132,687.21

342,600,198.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

47,626,427.34

10,306,664.74

219,200,972.59

859,757.16

36,096,572.10

57,698,030.60

371,788,424.53

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

สิ นทรัพย์ที่ปัน
ส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง
รายการ ในงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
(หน่วย:บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่
จัดประเภท
ตามที่
เคยรายงานไว้
รายการใหม่
จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ:
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินอื่น:
อื่น ๆ
รวม

20,985,069.98

688,443.93

21,673,513.91

40,230,786.39
61,215,856.37

(688,443.93)
-

39,542,342.46
61,215,856.37

33. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

