
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 44,107,611.91           53,022,357.90           

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 6 18,783,524.18           30,325,742.29           

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 3,268,870.84             2,892,958.31             

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 7 33,981,752.93           36,760,390.42           

     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 8 11,379,544.94           26,400,176.00           

     สินทรัพยล์งทุน

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9 650,308,719.24         668,653,258.22         

     เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 10 5,973,877.29             7,281,766.56             

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 11 42,568,598.87           42,872,766.09           

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12 5.00                           12,449.48                  

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 22,498,073.24           18,669,962.34           

     สินทรัพยอ่ื์น 14 9,036,023.30             13,458,522.12           

               รวมสินทรัพย์ 841,906,601.74         900,350,349.73         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 15 242,220,881.95         275,357,807.42         

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 16 29,699,517.04           21,673,513.91           

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,268,964.08             -                             

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 12,796,094.00           13,294,767.00           

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 6,479,891.89             9,294,522.24             

     หน้ีสินอ่ืน

        คา่เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 8,303,454.22             12,625,471.50           

        อ่ืนๆ 18 14,821,370.00           39,542,342.46           

               รวมหน้ีสิน 319,590,173.18         371,788,424.53         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563
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(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ สอบทานแลว้"

     ส่วนของเจา้ของ

        ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

            หุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         

          ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

            หุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         

        ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 258,000,000.00         258,000,000.00         

        ก  าไรสะสม

            จดัสรรแลว้

                 ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,000,000.00           12,000,000.00           

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 106,396,860.99         101,383,836.22         

        องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 25,919,567.57           37,178,088.98           

                    รวมส่วนของเจา้ของ 522,316,428.56         528,561,925.20         

                    รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 841,906,601.74         900,350,349.73         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 48,601,742.69      86,303,077.31       142,244,948.71    217,054,216.78     

หกั เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (7,546,387.73)      (9,988,411.86)       (18,482,685.19)    (22,404,761.30)     

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 41,055,354.96      76,314,665.45       123,762,263.52    194,649,455.48     

บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากปีก่อน 33,342,417.82      (11,595,768.04)     38,188,232.10      (81,482,482.91)     

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 30 74,397,772.78      64,718,897.41       161,950,495.62    113,166,972.57     

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 30 2,232,570.81        2,954,107.31         5,222,844.51        6,199,160.86         

รายไดจ้ากการลงทนุ 23, 30 6,781,154.19        7,495,180.13         10,159,376.92      10,439,302.55       

ผลก าไรจากเงินลงทนุ 30 -                       13,344,980.00       -                       13,344,980.00       

รายไดอ่ื้น 315,320.85           8,067,593.32         746,267.21           9,518,355.25         

รวมรายได้ 83,726,818.63      96,580,758.17       178,078,984.26    152,668,771.23     

คา่ใชจ่้าย

คา่สินไหมทดแทน 46,402,808.38      26,475,739.00       77,219,666.35      42,930,048.71       

หกั คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (14,581,742.77)    (1,466,159.03)       (18,351,079.66)    (4,892,274.49)       

รวม 30 31,821,065.61      25,009,579.97       58,868,586.69      38,037,774.22       

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 30 7,391,172.78        12,250,768.13       20,323,595.73      29,523,584.78       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 30 8,858,887.70        37,738,818.76       44,658,227.02      90,727,893.15       

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 19, 30 9,049,052.90        12,841,266.58       18,630,458.16      23,901,142.89       

ผลขาดทนุทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 20 19,867,397.78      -                        22,777,416.39      -                        

รวมคา่ใชจ่้าย 76,987,576.77      87,840,433.44       165,258,283.99    182,190,395.04     

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 6,739,241.86        8,740,324.73         12,820,700.27      (29,521,623.81)
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13.2 (593,383.82)         (899,166.67)          (1,807,675.50)      6,773,223.03         

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 6,145,858.04        7,841,158.06         11,013,024.77      (22,748,400.78)     
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

ส าหรับงวด 6 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 30,022,249.46      (2,651,715.22)       (29,689,117.77)    9,727,049.96         

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 13.3 (6,004,449.89)      530,343.05            5,937,823.55        (1,945,409.99)       

ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี 24,017,799.57      (2,121,372.17)       (23,751,294.22)    7,781,639.97         

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสุทธิจากภาษี 24,017,799.57      (2,121,372.17)       (23,751,294.22)    7,781,639.97         

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม ส าหรับงวด 30,163,657.61      5,719,785.89         (12,738,269.45)    (14,966,760.81)     

ก าไรต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.51 0.65 0.92 (1.90)

จ านวนหุ้นสามญั 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 - 2 -

                                                                                   (   นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 6 เดือน



(หน่วย : บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 148,239,012.22     221,497,527.02     
     เงินสดรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (7,605,138.03) (20,088,946.59)
     ดอกเบ้ียรับ 6,205,791.99         5,992,059.55         
     เงินปันผลรับ 3,783,322.87         4,225,491.35         
     รายไดอ่ื้น 746,267.21            9,518,355.25         
     คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (37,628,629.19) (26,527,896.74)
     คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (15,652,499.58) (23,965,149.25)
     คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (44,658,227.02) (90,727,893.15)
     คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (40,896,133.59) (24,237,207.27)
     คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (352,416.28) (1,436,597.31)
     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (15,514,750.00) 5,379,108.00         
     เงินใหกู้ย้ืม 435,424.44            432,345.48            
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (2,897,974.96) 60,061,196.34       
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

     อุปกรณ์ (16,771.03) (49,448.60)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (16,771.03) (49,448.60)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (6,000,000.00) (6,000,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (8,914,745.99) 54,011,747.74       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ตน้งวด 53,022,357.90       11,875,195.93       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ส้ินงวด 44,107,611.91       65,886,943.67       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลก าไร (ขาดทุน)จาก

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส ารองตาม  การเปล่ียนแปลงมูลคา่

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น กฎหมาย เงินลงทุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      138,768,891.38    47,738,138.45           576,507,029.83     

ขาดทุนส าหรับงวด -                        -                        -                        (22,748,400.78) -                             (22,748,400.78)

เงินปันผลจ่าย 31 -                        -                        -                        (6,000,000.00)       -                             (6,000,000.00)        

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        7,781,639.97             7,781,639.97         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      110,020,490.60    55,519,778.42           555,540,269.02     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      101,383,836.22    37,178,088.98           528,561,925.20     

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 3 -                        -                        -                        -                        12,492,772.81           12,492,772.81       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      101,383,836.22    49,670,861.79           541,054,698.01     

ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        11,013,024.77      -                             11,013,024.77       

เงินปันผลจ่าย 31 -                        -                        -                        (6,000,000.00)       -                             (6,000,000.00)        

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        (23,751,294.22) (23,751,294.22)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      106,396,860.99    25,919,567.57           522,316,428.56     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

ก าไรสะสม
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

      

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

1.1. ขอ้มลูบริษทัฯ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน

เลขท่ี บมจ.เลขท่ี 0107537000807 ส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวินาศภยั 

1.2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

และเกิดความผนัผวนอยา่งมากในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอน

และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการ

ประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล   

2.1    เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มลูทางการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแส 

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข 

และระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศ

ภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงเ ร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 มกราคม 2563  

เป็นตน้ไป 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.1  เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มลูทางการเงิน (ต่อ) 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั (ต่อ) 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ข. แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมา

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกนัภยัท่ี

อนุญาตให้ผูรั้บประกนัท่ีเข้าเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้

สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการชัว่คราว และก าหนดใหถื้อปฏิบติัตาม

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั แทน

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 7 ส าหรับรอบระยะเวลารายงาน

ท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

ประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้

ตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภยัภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั คิดเป็น

จ านวนมากกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าตามบญัชีของหน้ีสินรวม ซ่ึงถือว่าเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้และบริษทัฯ 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมหลกัของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา ท าใหบ้ริษทัฯสามารถเลือกถือ

ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั

ได ้และฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าการเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนัมากกวา่ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ จากการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบั

ดงักล่าวมาใช ้มีดงัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั (ต่อ) 

ข. แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย (ต่อ) 
การจดัประเภทและวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯ สามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ี
จะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืม โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 
- การจดัประเภทและการวดัมลูค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจด

ทะเบียน ซ่ึงวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน บริษทัฯพิจารณาแลว้ว่าจะจดัประเภทเงิน
ลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนเผื่อขายท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม ก าไร
ขาดทุนจากการตดัรายการจะรับรู้เขา้ก าไรหรือขาดทุน 

- การจดัประเภทและวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
บริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ
บริษทัฯเลือกจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ก าไรขาดทุนจากการตดัรายการจะรับรู้เขา้ก าไรหรือขาดทุน 

- เงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัฯถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
จ านวนเงินตน้คงคา้ง บริษทัฯจดัประเภทและแสดงรายการเป็นเงินใหกู้ย้ืมและวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงิน บริษทัฯยงัคงจดัประเภทรายการเป็นหน้ีสินทางการเงินและวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบริษทัฯ จะรับรู้ 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมี 
การด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษัทฯน าหลักการทั่วไปและหลักการอย่างง่ายมาใช้ในการ 
ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ทางการเงินข้ึนอยู่กับประเภทของ 
สินทรัพยท์างการเงิน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั (ต่อ) 

ข. แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย (ต่อ) 

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษทัฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวา่งกาลขอ้ 3 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ 
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น
มีมลูค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั (ต่อ) 

ง. แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางบัญชีเพือ่รองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลา
ท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษทัฯ ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯ เลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดั
มลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

2.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ

การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
(1) การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า 

บริษทัฯ สามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ี
ท่ีจะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืม โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจ
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

หน้ีสินทางการเงินวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

(2) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพย์บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด (บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) แสดง
ตามมูลค่ายุติธรรม และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้
จ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มลูค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณ 
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความ
ตอ้งการของตลาดค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประมาณมูลค่ายุติธรรมท่ียอมรับทัว่ไปหรือเทียบเคียง
มลูค่าตามบญัชีหากไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงตามราคาทุนตดั
จ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามท่ีแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีใหท้างเลือกไว ้
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย และสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯพิจารณาการเปล่ียนแปลงใน
ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีอ่ืน
หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงบริษทัฯใช้
วิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้เขา้ก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนว่าหลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า โดย
พิจารณาจากหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียก
คืนกลบัมาได ้และมีการลดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรืออยา่งต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจน
ต ่ากวา่ราคาทุน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.2 บริษทัฯ ไดน้ าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดย 
บริษัทฯ ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม หรือ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
(ต่อ) 

(หน่วย: บาท) 
   ผลกระทบจาก  
 

 31 ธนัวาคม 2562 

แนวปฏิบติัทาง 
การบญัชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงินฯ 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 668,653,258.22 15,615,966.01 684,269,224.23 

    
หนีสิ้น    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,294,522.24 3,123,193.20 12,417,715.44 

    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 37,178,088.98 12,492,772.81 49,670,861.79 

    

4. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
บริษทัฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
หาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณ
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

ล ำดับช้ันของมูลค่ำยติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้ านิยามของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 
• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ิ

สินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่าได ้
• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

4. การวดัมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที ่ 3 รวม 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 20,065,350.00 - - 20,065,350.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 162,542,480.45 - 15,957,026.01 178,499,506.46 

รวมสินทรัพย์ 182,607,830.45 - 15,957,026.01 198,564,856.46 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ – เผือ่ขาย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 22,325,450.00 - - 22,325,450.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 188,456,748.22 - - 188,456,748.22 

รวมสินทรัพย์ 210,782,198.22 - - 210,782,198.22 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
              (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด 925,256.29  859,473.58 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 43,182,355.62  32,162,884.32 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินก าหนดระยะเวลา -  20,000,000.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,107,611.91  53,022,357.90 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

6. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระ

นบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม  ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 120,377.17  14,554,881.35  14,675,258.52  1,741,035.77  23,712,498.92  25,453,534.69 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 407,262.32  1,021,938.64  1,429,200.96  5,893.03  3,299,329.62  3,305,222.65 

คา้งรับ 31 - 60  วนั 65,904.75  798,578.54  864,483.29  -  1,113,565.12  1,113,565.12 

คา้งรับ 61 - 90 วนั 4,303.19  828,908.53  833,211.72  (919.13)  454,338.96  453,419.83 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 1,014.78  1,897,074.14  1,898,088.92  -  967,221.39  967,221.39 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 598,862.21  19,101,381.20  19,700,243.41  1,746,009.67  29,546,954.01  31,292,963.68 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  (916,719.23)  (916,719.23)  -  (967,221.39)  (967,221.39) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 598,862.21  18,184,661.97  18,783,524.18  1,746,009.67  28,579,732.62  30,325,742.29 

7. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 15,003,852.38  10,356,939.23 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 18,977,900.55  26,403,451.19 

รวม 33,981,752.93  36,760,390.42 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

8. ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 11,379,544.94  26,400,176.00 

รวม 11,379,544.94  26,400,176.00 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 11,379,544.94  26,248,816.18 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน -  151,359.82 

รวม 11,379,544.94  26,400,176.00 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุทธิ 

9.1 จ าแนกตามการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ / เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 8,704,990.00   20,065,350.00   8,573,740.00    22,325,450.00  
หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 157,119,347.00   162,542,480.45   155,735,847.00   188,456,748.22  
ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดฯ 341,060.00        15,957,026.01   -     -    
   รวม 166,165,397.00  198,564,856.46  164,309,587.00  210,782,198.22 
บวก (หกั)  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  32,399,459.46  -  46,472,611.22                                                                                                                                                                                                                                                                        - 

รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่/เงนิลงทุนเผือ่ขาย 198,564,856.46  198,564,856.46  210,782,198.22  210,782,198.22 

        
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย/ 
     เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 

 
 

 
    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,600,000.00    16,600,000.00   
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 310,000,000.00    306,000,000.00   
เงินฝากธนาคาร 154,930,000.00    134,930,000.00   

รวม 471,530,000.00    457,530,000.00   
(หกั) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (19,786,137.22)    - 

  

รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย/เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 451,743,862.78    457,530,000.00 

  

เงนิลงทุนทัว่ไป        
ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดฯ -    341,060.00   

รวมเงนิลงทุนทัว่ไป -    341,060.00   
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 650,308,719.24    668,653,258.22   
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

9.2 ตราสารหน้ีท่ีวดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 30 มถุินายน 2563 
 มูลค่าตามบัญชี ค่าเผือ่ผลขาดทุน  
 ขั้นต้น ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มูลค่าตามบญัชี 
 บาท บาท บาท 
    

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 436,530,000.00 (1,481,137.22) 435,048,862.78 

ตราสารหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 35,000,000.00 (18,305,000.00) 16,695,000.00 

รวม 471,530,000.00 (19,786,137.22) 451,743,862.78 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจ า จ านวน 74.93 ลา้นบาท และ 89.93 ลา้น
บาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามหมายเหตุ 29 

10. เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีคา้งช าระ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

   30 มิถุนายน 2563 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื  

รวม 

 
 ทรัพยสิ์นจ านอง

เป็นประกนั 
อ่ืน ๆ 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 4,643,134.25 130,743.04 4,773,877.29 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 2,075,988.91 - 2,075,988.91 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) - - - 

รวม 6,719,123.16 130,743.04 6,849,866.20 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (875,988.91) - (875,988.91) 

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 5,843,134.25 130,743.04 5,973,877.29 
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10. เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ (ต่อ) 

   (หน่วย : บาท) 

   31 ธนัวาคม 2562 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื 

 ทรัพยสิ์นจ านอง
เป็นประกนั 

อ่ืน ๆ 
 

รวม 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 7,026,491.11 255,275.45 7,281,766.56 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) - - - 

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 7,026,491.11 255,275.45 7,281,766.56 

10.1 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อตัราดอกเบ้ีย   เงินกู้

ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี 

10.2 เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลค ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-1.5 ต่อ

ปี และ MOR ต่อปี 

10.3 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  รวม 
       และเคร่ืองใช ้   
       ส านกังาน   
มลูค่าสุทธิตามบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 41,549,000.00  403,134.29  151,148.58  769,483.22  42,872,766.09 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน -  -  -  16,771.03  16,771.03 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  (5,713.19)  (5,713.19) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (39,127.83)  (89,060.48)  (187,036.75)   (315,225.06) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 41,549,000.00  364,006.46  62,088.10  593,504.31  42,568,598.87 
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12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
รายการเปล่ียนแปลงของ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 12,449.48 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด     (12,444.48) 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 5.00 

13. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 848,404.21  2,815,075.28 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 11,066,178.02  9,520,027.38 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให้
บริษทัฯทราบ (IBNR) 3,068,752.69 

 
3,482,462.01 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
/ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,738,827.12  193,444.27 

ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 2,775,911.20  2,658,953.40 
รวม 22,498,073.24  18,669,962.34 
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี    

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,479,891.89  9,294,522.24 
รวม 6,479,891.89  9,294,522.24 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 16,018,181.35  9,375,440.10 
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13. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 

13.2 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 1,714,368.79 2,046,530.60 5,635,786.40 2,907,556.76 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     

      และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,120,984.97) (1,147,363.93) (3,828,110.90) (9,680,779.79) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 593,383.82 899,166.67 1,807,675.50 (6,773,223.03) 

13.3 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวด 3 เดือน 
และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
     ผลต่างจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,004,449.89) 530,343.05 5,937,823.55 (1,945,409.99) 

14. สินทรัพยอ่ื์น 
 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 1,676,924.90  2,288,304.51 
สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 4,521,668.68  3,627,883.76 
ลกูหน้ีอ่ืน 145,348.18  3,229,010.23 
อ่ืนๆ 4,807,371.80  4,313,323.62 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,115,290.26)  - 
รวม 9,036,023.30  13,458,522.12 
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15. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
 30 มิถุนายน 2563 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 77,936,480.21 (10,701,966.42) 67,234,513.79 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 19,645,649.45 (4,301,885.96) 15,343,763.49 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 144,638,752.29 (18,977,900.55) 125,660,851.74 

รวม 242,220,881.95 (33,981,752.93) 208,239,129.02 
 

 31 ธนัวาคม 2562 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองคา่สินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 58,808,348.40 (1,472,325.27) 57,336,023.13 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 26,296,923.99 (8,884,613.96) 17,412,310.03 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 190,252,535.03 (26,403,451.19) 163,849,083.84 
รวม 275,357,807.42 (36,760,390.42) 238,597,417.00 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนั ท่ี 1 มกราคม 85,105,272.39  55,882,661.30 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปีปัจจุบนั 86,627,353.94   160,768,900.65 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในงวดก่อน 7,927,134.33   (10,695,634.97) 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและขอ้สมมุติ
ในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 

(14,782,538.13)  
 11,301,226.23 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (67,295,092.87)   (132,151,880.82) 
ยอดคงเหลือ 97,582,129.66  85,105,272.39 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับ
ประกนัภยัต่อจ านวน 3.06 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 3.17 ลา้นบาท) 
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15. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั(ต่อ) 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 (หน่วย:บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 190,252,535.03  98,236,743.50 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 142,244,948.71  414,856,166.34 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (187,858,731.45)  (322,840,374.81) 
ยอดคงเหลือ 144,638,752.29  190,252,535.03 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย:บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ณวนัท่ี 1 มกราคม 91,890,236.68  35,158,902.71 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในงวดน้ี 65,630,392.91  172,275,812.81 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (90,734,051.42)  (115,544,478.84) 
ยอดคงเหลือ 66,786,578.17  91,890,236.68 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 66.79 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 91.89 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

16. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
 (หน่วย:บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 11,276,034.29  11,118,758.19 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 18,423,482.75  10,554,755.72 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 29,699,517.04  21,673,513.91 
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17. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
    (หน่วย : บาท) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 251,070.25 168,811.00 502,140.50 337,622.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 41,324.25 54,789.75 82,648.50 109,579.50 

รวม ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน 292,394.50 223,600.75 584,789.00 447,201.50 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563   

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานณวนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,294,767.00 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 502,140.50 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 82,648.50 
หกัผลประโยชนโ์ครงการจ่าย (1,083,462.00) 
ยอดคงเหลือณวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  12,796,094.00 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 (อตัราร้อยละ)  (อตัราร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.50  1.32 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.00  2.25 

18. หน้ีสินอ่ืน 
 (หน่วย:บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,714,926.76  14,724,486.93 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,118,456.13  4,281,584.10 
อ่ืน ๆ 4,987,987.11  20,536,271.43 
รวม 14,821,370.00  39,542,342.46 
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19. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

20. ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 (หน่วย:บาท) 

 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 720,000.00  -       875,988.91  - 
สินทรัพยอ่ื์น (638,739.44)  -  2,115,290.26  - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 19,786,137.22  -  19,786,137.22  - 
รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 19,867,397.78  -  22,777,416.39  - 

 

 

 

 

 

 

   (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานท่ีไม่ใช่        

 ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการจดัการ 

 ค่าสินไหมทดแทน 5,985,621.90  8,510,785.80  11,716,500.65  14,568,822.19 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ี        

 ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยัและการจดัการ

ค่าสินไหมทดแทน 1,661,538.76 

 

2,132,934.79 

 

3,579,688.00 

 

4,716,320.58 

ค่าภาษีอากร 232,277.88  649,063.54  718,450.82  1,434,551.55 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 1,169,614.36  1,548,482.45  2,615,818.69  3,181,448.57 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 9,049,052.90  12,841,266.58  18,630,458.16  23,901,142.89 
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21. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ผู้บริหาร        

เงินเดือนและค่าแรง 3,095,706.00  3,190,706.00  5,891,412.00  6,021,412.00 

คา่ใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 44,952.00  44,952.00  89,904.00  89,904.00 

อ่ืนๆ 155,288.50  1,464,549.00  348,103.00  1,610,254.00 

 3,295,946.50  4,700,207.00  6,329,419.00  7,721,570.00 

พนักงานอืน่        

เงินเดือนและค่าแรง 4,349,870.00  4,404,154.00  8,657,940.00  8,761,673.00 

คา่ใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 37,091.15  49,771.05  106,466.15  109,509.18 

อ่ืนๆ 386,533.25  2,155,587.75  619,619.50  2,651,219.01 

 4,773,494.40  6,609,512.80  9,384,025.65  11,522,401.19 

รวม 8,069,440.90  11,309,719.80  15,713,444.65  19,243,971.19 

 
 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดงันี ้       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,326,252.00  2,071,328.00  2,588,647.00  3,397,283.00 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 757,567.00  727,606.00  1,408,297.00  1,277,866.00 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5,985,621.90  8,510,785.80  11,716,500.65  14,568,822.19 

รวม 8,069,440.90  11,309,719.80  15,713,444.65  19,243,971.19 
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22. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า
รายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,128,977.00  3,229,848.00  6,012,422.00  6,115,848.00 
ผลประโยชน์ระยะยาว 166,969.50  1,470,359.00  316,997.00  1,605,722.00 
รวม 3,295,946.50  4,700,207.00  6,329,419.00  7,721,570.00 

23. รายไดจ้ากการลงทุน 
ส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียรับ 2,997,831.32   3,269,688.78  6,376,054.05   6,213,811.20  
เงินปันผล 3,783,322.87  4,225,491.35  3,783,322.87  4,225,491.35 
รวม 6,781,154.19  7,495,180.13  10,159,376.92  10,439,302.55 

24. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัฯคือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ
การด ารงเงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

25. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 14.00 ลา้นบาท วาง
ไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  
พ.ศ. 2535 
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26. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากธนาคารจ านวน 40.00 ลา้นบาท และ 55.00 ลา้น
บาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

27. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและบริษทัฯจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนั
คือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังานกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกสิกรจ ากดัซ่ึงจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.20 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 

28. ส ารองตามกฎหมาย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้

29. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จ ากดัและภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวนเงินรวม 74.93  
ลา้นบาท และ 89.93 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัดงัน้ี 
 (หน่วย:บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินฝากธนาคาร    
ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 40,000,000.00  55,000,000.00 
ค ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 74,930,000.00  89,930,000.00 
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29. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จ ากดัและภาระผกูพนั (ต่อ) 
คดฟ้ีองร้อง 
29.1. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บ

ประกนัภยัโดยมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องเป็นจ านวนเงินโดยรวมประมาณ 4.59 ลา้นบาท และ 0.18 ลา้นบาท 
ตามล าดบั อย่างไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกิน
ความคุม้ครองตามกรมธรรมจ์ านวน 0.69 ลา้นบาท และ 0.18 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาคดี
ดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและส่วนใหญ่บริษทัฯคาดว่าจะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผล
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจ านวน 0.56 ลา้นบาท และ 0.19 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การค า้ประกนั 
29.2. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
29.3. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระตาม

สญัญาบริการระยะยาว รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,846,700.00  2,464,236.00 

รวม 1,846,700.00  2,464,236.00 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจรับประกนัวินาศภยัและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทยดงันั้นรายไดก้ าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไวแ้ละเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯได้
รายงานส่วนงานด าเนินงานโดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ประกนัอคัคีภยัประกนัภยัทางทะเลและ
ขนส่งประกนัภยัรถยนตป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลประกนัภยัเบด็เตลด็ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของ
ส่วนงานของบริษทัฯส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 9,213,845.50  1,626,115.98    30,946,286.59  146,812.12  6,668,682.50  48,601,742.69 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 1,842,546.85  639,872.95      1,552,789.20  37,048.80  3,474,129.93  7,546,387.73 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,371,298.65  986,243.03      29,393,497.39  109,763.32  3,194,552.57  41,055,354.96 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ี

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (252,687.77)  263,262.93   32,445,467.99  50,504.42  835,870.25  33,342,417.82 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 7,118,610.88  1,249,505.96   61,838,965.38  160,267.74  4,030,422.82  74,397,772.78 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 529,365.74  285,104.52        258,309.03  12,176.31  1,147,615.21  2,232,570.81 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 7,647,976.62  1,534,610.48  62,097,274.41  172,444.05  5,178,038.03  76,630,343.59 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการคา่สินไหม
ทดแทน 1,377,192.72  (195,091.93)  27,321,202.24  117,246.40  3,200,516.18  31,821,065.61 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,140,007.74  256,319.23  3,914,073.17  30,307.52  1,050,465.12  7,391,172.78 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 736,979.14  461,962.90  7,339,501.20  616.55  319,827.91  8,858,887.70 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 4,254,179.60  523,190.20  38,574,776.61  148,170.47  4,570,809.21  48,071,126.09 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน           9,049,052.90 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19,867,397.78 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั             (357,233.18) 
ดอกเบ้ียรับและงินปันผล           6,781,154.19 
รายไดอ่ื้น           315,320.85 
ก าไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           6,739,241.86 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           (593,383.82) 
ก าไรส าหรับงวด           6,145,858.04 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562                                              

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 10,259,602.05  2,385,395.97  68,141,850.16  (95,121.35)  5,611,350.48  86,303,077.31 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ 2,537,025.94  855,313.40  3,443,363.12  112,732.00  3,039,977.40  9,988,411.86 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,722,576.11  1,530,082.57      64,698,487.04  (207,853.35)     2,571,373.08  76,314,665.45 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (216,544.22)  (110,113.37)  (12,998,168.26)  577,989.30  1,151,068.51  (11,595,768.04) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 7,506,031.89  1,419,969.20  51,700,318.78  370,135.95  3,722,441.59  64,718,897.41 
รายไดค้่าจา้งและคา่บ าเหน็จ 921,397.56  325,792.70  546,707.52  43,080.67  1,117,128.86  2,954,107.31 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 8,427,429.45  1,745,761.90  52,247,026.30  413,216.62  4,839,570.45  67,673,004.72 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 1,310,493.87  274,578.20  22,695,611.75  236,720.04  492,176.11  25,009,579.97 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,497,940.69  366,463.04  8,385,038.48  (101,801.93)  1,103,127.85  12,250,768.13 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 971,693.96  551,724.20  35,776,077.12  1,327.21  437,996.27  37,738,818.76 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 4,780,128.52 

 
1,192,765.44 

 
66,856,727.35 

 
136,245.32 

 
2,033,300.23 

 
74,999,166.86 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           12,841,266.58 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั           (20,167,428.72) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           7,495,180.13 
ก าไรจากเงินลงทุน           13,344,980.00 
รายไดอ่ื้น           8,067,593.32 
ก าไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           8,740,324.73 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           (899,166.67) 
ก าไรส าหรับงวด           7,841,158.06 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 17,992,647.69  3,221,691.09  105,071,859.43  344,434.45  15,614,316.05  142,244,948.71 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 3,868,235.43  1,259,125.20  5,310,537.10  95,177.68  7,949,609.78  18,482,685.19 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 14,124,412.26  1,962,565.89  99,761,322.33  249,256.77  7,664,706.27  123,762,263.52 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ี

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 222,456.17  613,543.66  36,770,874.48  70,990.63  510,367.16  38,188,232.10 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 14,346,868.43  2,576,109.55  136,532,196.81  320,247.40  8,175,073.43  161,950,495.62 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,106,464.18  444,806.44  851,023.77  36,778.00  2,783,772.12  5,222,844.51 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 15,453,332.61  3,020,915.99  137,383,220.58  357,025.40  10,958,845.55  167,173,340.13 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 240,655.64  (866,831.32)  56,046,660.80  155,545.17  3,292,556.40  58,868,586.69 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,241,054.04  492,165.82  13,025,117.84  52,595.63  2,512,662.40  20,323,595.73 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,404,516.34  923,441.48  41,714,060.88  1,951.06  614,257.26  44,658,227.02 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 5,886,226.02  548,775.98  110,785,839.52  210,091.86  6,419,476.06  123,850,409.44 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           18,630,458.16 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22,777,416.39 

ก าไรจากการรับประกนัภยั           1,915,056.14 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           10,159,376.92 
รายไดอ่ื้น           746,267.21 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           12,820,700.27 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           (1,807,675.50) 
ก าไรส าหรับงวด           11,013,024.77 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
  ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 19,336,668.84  4,622,957.00  179,251,859.60  306,272.87  13,536,458.47  217,054,216.78 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ 4,391,194.29  1,782,180.60  9,069,121.47  169,605.13  6,992,659.81  22,404,761.30 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 14,945,474.55  2,840,776.40  170,182,738.13  136,667.74  6,543,798.66  194,649,455.48 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 62,255.88  48,221.50  (83,355,686.82)  662,107.79  1,100,618.74  (81,482,482.91) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 15,007,730.43  2,888,997.90  86,827,051.31  798,775.53  7,644,417.40  113,166,972.57 
รายไดค้่าจา้งและคา่บ าเหน็จ 1,514,093.80  613,579.89  1,424,464.39  62,680.86  2,584,341.92  6,199,160.86 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 16,521,824.23  3,502,577.79  88,251,515.70  861,456.39  10,228,759.32  119,366,133.43 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน (320,328.34)  1,999,381.90  35,468,377.68  408,379.79  481,963.19  38,037,774.22 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,572,552.99  686,475.73  21,961,964.27  (3,252.81)  2,305,844.60  29,523,584.78 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,477,016.33  1,011,957.59  87,506,104.04  2,670.99  730,144.20  90,727,893.15 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 5,729,240.98 

 
3,697,815.22 

 
144,936,445.99 

 
407,797.97 

 
3,517,951.99 

 
158,289,252.15 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           23,901,142.89 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั           (62,824,261.61) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           10,439,302.55 
ก าไรจากเงินลงทุน           13,344,980.00 
รายไดอ่ื้น           9,518,355.25 
ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           (29,521,623.81) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           6,773,223.03 
ขาดทุนส าหรับงวด           (22,748,400.78) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั

เบด็เตล็ด 

สินทรัพยท่ี์ปัน

ส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 20,357,873.90 3,048,305.68 21,964,599.33 440,964.77 25,932,568.49 770,162,289.57 841,906,601.74 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 

หนีสิ้น        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 50,250,137.59 7,761,995.14 182,553,145.88 570,806.15 36,367,913.06 42,086,175.36 319,590,173.18 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

31. เงินปันผลจ่าย  
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็น
เงิน 6.00 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดจ่้ายครบถว้นแลว้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล ดงักล่าวไดผ้า่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาทจ านวน 12 ลา้นหุน้รวมเป็นเงิน 6 

ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

32. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดง
รายการ ในงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ตามท่ี  จดัประเภท  ตามท่ี 
 เคยรายงานไว ้  รายการใหม่  จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ      
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ:      

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 20,985,069.98  688,443.93  21,673,513.91 
หน้ีสินอ่ืน:      

อ่ืน ๆ 40,230,786.39  (688,443.93)  39,542,342.46 
รวม 61,215,856.37  -  61,215,856.37 

33. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 


