
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 42,097,141.70           31,416,733.73           

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5 17,930,981.56           13,242,928.80           

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,540,906.29             2,764,061.01             

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6 28,927,856.62           20,254,791.93           

     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 7 7,475,713.31             15,793,665.78           

     สินทรัพยล์งทุน

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 8 616,543,425.13         620,284,862.62         

     เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 9 4,334,258.49             4,700,940.91             

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 10 42,520,488.99           42,526,684.75           

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 5.00                           5.00                           

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 21,358,105.20           22,598,099.39           

     สินทรัพยอ่ื์น 13 9,846,988.41             13,657,397.20           

               รวมสินทรัพย์ 793,575,870.70         787,240,171.12         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2564

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

                                                           (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู   )



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

หน้ีสินและส่วนของผูเ้จา้ของ

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 14 156,554,814.69         160,718,208.28         

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 15 23,303,783.26           20,674,268.10           

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,998,905.75             2,632,196.23             

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 10,812,885.25           12,286,101.00           

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 7,972,326.84             9,119,563.33             

     หน้ีสินอ่ืน

        คา่เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 6,751,892.48             6,580,942.00             

        อ่ืนๆ 17 14,910,708.39           17,968,122.95           

               รวมหน้ีสิน 225,305,316.66         229,979,401.89         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

                                                           (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู   )

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2564

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



(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"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 150,766,765.75         147,263,618.86         

        องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 27,503,788.29           19,997,150.37           

                    รวมส่วนของเจา้ของ 568,270,554.04         557,260,769.23         

                    รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 793,575,870.70         787,240,171.12         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

                                                           (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู   )

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2564

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563
รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 32,727,734.58       93,643,206.02       

หกั เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (11,843,288.30)     (10,936,297.46)     

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 20,884,446.28       82,706,908.56       

บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากปีก่อน 9,609,505.08         4,845,814.28         

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 30 30,493,951.36       87,552,722.84       

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 30 4,096,054.57         2,990,273.70         

รายไดจ้ากการลงทุน 22, 30 2,569,442.56         3,378,222.73         

รายไดอ่ื้น 626,525.14            430,946.36            

รวมรายได้ 37,785,973.63       94,352,165.63       

คา่ใชจ่้าย

คา่สินไหมทดแทน 23,152,605.75       30,816,857.97       

หกั คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (6,664,822.36)       (3,769,336.89)       

รวม 30 16,487,783.39       27,047,521.08       

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 30 6,062,364.52         12,932,422.95       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 30 2,193,544.92         35,799,339.32       

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18, 30 8,545,264.76         9,581,405.26         

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 19 149,282.68            2,910,018.61         

รวมคา่ใชจ่้าย 33,438,240.27       88,270,707.22       

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 4,347,733.36         6,081,458.41         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12.2 (844,586.47)          (1,214,291.68)       

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,503,146.89         4,867,166.73         

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

                                                        (   นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 9,383,297.40         (59,711,367.23)     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 12.3 (1,876,659.48)       11,942,273.44       

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี 7,506,637.92         (47,769,093.79)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสุทธิจากภาษี 7,506,637.92         (47,769,093.79)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวด 11,009,784.81       (42,901,927.06)     

ก าไรต่อหุน้

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.29 0.41

จ านวนหุน้สามญั 12,000,000 12,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

                                                        (   นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

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



(หน่วย : บาท)

2564 2563
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 27,679,920.92       100,613,813.76     
     เงินสดจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (5,686,488.75) (7,734,688.55)
     ดอกเบ้ียรับ 2,933,118.66         3,241,001.82         
     รายไดอ่ื้น 626,525.14            430,946.36            
     คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (13,076,647.31) (11,545,909.00)
     คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,184,489.43) (10,540,993.33)
     คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (2,193,544.92) (35,799,339.32)
     คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (11,650,499.18) (25,095,467.65)
     คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (261,778.72) (207,550.41)
     เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 26,604,445.68 5,307,908.18
     เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (13,014,239.43) (28,614,750.00)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 10,776,322.66 (9,945,028.14)

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

     อุปกรณ์ (95,914.69) (6,439.25)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (95,914.69) (6,439.25)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 10,680,407.97 (9,951,467.39)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ตน้งวด 31,416,733.73       53,022,357.90       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ส้ินงวด 42,097,141.70       43,070,890.51       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

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

                                                              (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจำ้ของ
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลก ำไร (ขำดทุน)จำก

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส ำรองตำม  กำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่

หมายเหตุ และช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น กฎหมำย เงินลงทุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 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 ำไรส ำหรับงวด -                        -                        -                        4,867,166.73        -                             4,867,166.73         

เงินปันผลจ่ำย 27 -                        -                        -                        (6,000,000.00) -                             (6,000,000.00)

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                        -                        -                        -                        (47,769,093.79) (47,769,093.79)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      100,251,002.95    1,901,768.00             492,152,770.95     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      147,263,618.86    19,997,150.37           557,260,769.23     

ก ำไรส ำหรับงวด -                        -                        -                        3,503,146.89        -                             3,503,146.89         

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                        -                        -                        -                        7,506,637.92             7,506,637.92         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      150,766,765.75    27,503,788.29           568,270,554.04     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

                                                                                                                                               (  นำยสุกิจ  จรัญวำศน์           นำยพนธ ์ ฐิติพำนิชยำงกรู   )

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทำนแลว้)

ก ำไรสะสม



 
- 1 - 

(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

(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 าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์

วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ

บริษทัประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.1  เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มลูทางการเงิน (ต่อ) 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน ทั้งน้ี การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2.3 มาตราฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 

ซ่ึงไดใ้หข้อ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการ

ปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

2.4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ี

ใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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3. การวดัมลูค่ายติุธรรม 

มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสิน

ใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั

มูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี

สภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้น

ใหม้ากท่ีสุด   

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
  ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
  ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึน

ประจ าณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ทางการเงนิที่รับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน 23,683,875.00 - - 23,683,875.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน – หุ้นทุน 168,581,418.07 - 8,279,839.29 176,861,257.36 

รวมสินทรัพย์ 192,265,293.07 - 8,279,839.29 200,545,132.36 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

3. การวดัมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัที่  1 ระดบัที่  2 ระดบัที่  3 รวม 

สินทรัพย์     
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ – เผือ่ขาย    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน 23,307,000.00 - - 23,307,000.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน – หุ้นทุน 159,574,995.68 - 8,279,839.29 167,854,834.97 

รวมสินทรัพย์ 182,881,995.68 - 8,279,839.29 191,161,834.97 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
              (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินสด 878,562.06  783,415.89 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 41,218,579.64  20,633,317.84 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินก าหนดระยะเวลา -  10,000,000.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,097,141.70  31,416,733.73 

5. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระ

นบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม  ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 33,547.11  13,948,069.43  13,981,616.54  757,306.39  10,770,835.28  11,528,141.67 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 1,129,519.56  2,191,202.13  3,320,721.69  26,887.75  350,464.34  377,352.09 

คา้งรับ 31 - 60  วนั -  305,458.71  305,458.71  5,670.40  665,322.05  670,992.45 

คา้งรับ 61 - 90 วนั -  265,941.27  265,941.27  -  616,637.30  616,637.30 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 1,512.40  695,539.09  697,051.49  -  858,096.97  858,096.97 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1,164,579.07  17,406,210.63  18,570,789.70  789,864.54  13,261,355.94  14,051,220.48 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  (639,808.14)  (639,808.14)  -  (808,291.68)  (808,291.68) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 1,164,579.07  16,766,402.49  17,930,981.56  789,864.54  12,453,064.26  13,242,928.80 
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6. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 9,498,691.17  4,278,822.47 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 19,429,165.45  15,975,969.46 

รวม 28,927,856.62  20,254,791.93 

7. ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 7,475,713.31  15,793,665.78 

รวม 7,475,713.31  15,793,665.78 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 7,475,713.31  15,793,665.78 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน -  - 

รวม 7,475,713.31  15,793,665.78 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
8.1 จ าแนกตามการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ / เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 8,704,990.00  23,683,875.00  8,704,990.00  23,307,000.00 
หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 157,119,347.00  168,581,418.07  157,119,347.00  159,574,995.68 
ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดฯ 341,060.00  8,279,839.29  341,060.00  8,279,839.29 
   รวม 166,165,397.00  200,545,132.36  166,165,397.00  191,161,834.97 
บวก (หกั)  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  34,379,735.36  -  24,996,437.97  - 

รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่/เงนิลงทุนเผือ่ขาย 200,545,132.36  200,545,132.36  191,161,834.97  191,161,834.97 

        
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย/ 
     เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 

 
 

 
    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,400,000.00    6,600,000.00   
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 295,000,000.00    307,000,000.00   
เงินฝากธนาคาร 134,930,000.00    134,930,000.00   

รวม 435,330,000.00    448,530,000.00   
(หกั) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (19,331,707.23)    (19,406,972.35) 

  

รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย/เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 415,998,292.77    429,123,027.65 

  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 616,543,425.13    620,284,862.62   
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

8.2 ตราสารหน้ีท่ีวดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 (หน่วย : บาท) 
 31 มนีาคม 2564 
 มูลค่าตามบัญชี ค่าเผือ่ผลขาดทุน  
 ขั้นต้น ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มูลค่าตามบัญชี 
    

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 400,330,000.00 (886,707.23) 399,443,292.77 

ตราสารหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 35,000,000.00 (18,445,000.00) 16,555,000.00 

รวม 435,330,000.00 (19,331,707.23) 415,998,292.77 

 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่าตามบัญชี ค่าเผือ่ผลขาดทุน  
 ขั้นต้น ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มูลค่าตามบญัชี 
    

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 413,530,000.00 (961,972.35) 412,568,027.65 

ตราสารหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 35,000,000.00 (18,445,000.00) 16,555,000.00 

รวม 448,530,000.00 (19,406,972.35) 429,123,027.65 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากประจ า จ านวน 64.93 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั ตามหมายเหตุ 29 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

9. เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมโดยจ าแนกอายุตามเงินต้นและ
ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีคา้งช าระ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

   31 มีนาคม 2564 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื  

รวม 

 
 ทรัพยสิ์นจ านอง

เป็นประกนั 
อ่ืน ๆ 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 4,050,163.19 284,095.30 4,334,258.49 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 2,035,988.91 - 2,035,988.91 

รวม 6,086,152.10 284,095.30 6,370,247.40 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,035,988.91) - (2,035,988.91) 

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 4,050,163.19 284,095.30 4,334,258.49 

   (หน่วย : บาท) 

   31 ธนัวาคม 2563 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื  

รวม 

 
 ทรัพยสิ์นจ านอง

เป็นประกนั 
อ่ืน ๆ 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 4,384,310.97 316,629.94 4,700,940.91 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 2,055,988.91 - 2,055,988.91 

รวม 6,440,299.88 316,629.94 6,756,929.82 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,055,988.91) - (2,055,988.91) 

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 4,384,310.97 316,629.94 4,700,940.91 

9.1 เงินใหกู้ย้ืม โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินให้กูย้ืมแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อตัราดอกเบ้ีย   เงินกู้

ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี 

9.2 เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลค ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี 

และ MOR ต่อปี 

9.3 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  รวม 
       และเคร่ืองใช ้   
       ส านกังาน   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 41,549,000.00  324,448.66  20.00  653,216.09  42,526,684.75 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน -  -  -  95,918.69  95,918.69 
จ าหน่ายระหวา่งงวด -                                
มูลค่าสุทธิตามบญัชี -  -  (4.00)  -  (4.00) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (19,401.94)  -  (82,708.51)   (102,110.45) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 41,549,000.00  305,046.72  16.00  666,426.27  42,520,488.99 

11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
รายการเปล่ียนแปลงของ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5.00 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด     - 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 5.00 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
12.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 12,080,009.66  11,945,736.87 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให้
บริษทัฯทราบ (IBNR) 2,339,604.34 

 
3,415,387.99 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
/ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,775,914.15  4,779,754.33 

ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 2,162,577.05  2,457,220.20 
รวม 21,358,105.20  22,598,099.39 
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี    

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 1,096,379.77  4,120,275.73 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,875,947.07  4,999,287.60 

รวม 7,972,326.84  9,119,563.33 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13,385,778.36  13,478,536.06 

 
12.2 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 2,628,488.26  3,921,417.61 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,783,901.79)  (2,707,125.93) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 844,586.47  1,214,291.68 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ต่อ) 

12.3 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
ผลต่างจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,876,659.48)  11,942,273.44 

13. สินทรัพยอ่ื์น 
 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 1,463,714.70  1,477,825.83 
สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 3,217,236.00  4,376,924.10 
ลกูหน้ีอ่ืน 222,289.73  4,845,290.21 
อ่ืนๆ 6,815,814.47  4,584,875.75 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 11,719,054.90  15,284,915.89 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,872,066.49)  (1,627,518.69) 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 9,846,988.41  13,657,397.20 

14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
 31 มีนาคม 2564 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 80,300,330.90 (7,399,150.91) 72,901,179.99 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 13,797,561.96 (2,099,540.26) 11,698,021.70 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 62,456,921.83 (19,429,165.45) 43,027,756.38 

รวม 156,554,814.69 (28,927,856.62) 127,626,958.07 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 
 

 31 ธนัวาคม 2563 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองคา่สินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 71,616,427.81 (867,212.84) 70,749,214.97 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 20,488,549.56 (3,411,609.63) 17,076,939.93 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 68,613,230.91 (15,975,969.46) 52,637,261.45 
รวม 160,718,208.28 (20,254,791.93) 140,463,416.35 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ณ วนั ท่ี 1 มกราคม 92,104,977.37  85,105,272.39 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปีปัจจุบนั 36,715,294.19  136,796,733.48 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในงวดก่อน (1,124,566.75)  (5,488,650.96) 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและขอ้สมมุติ
ในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน (11,988,533.11)  (3,745,340.18) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (21,609,278.84)  (120,563,037.36) 
ยอดคงเหลือ 94,097,892.86  92,104,977.37 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับ
ประกนัภยัต่อจ านวน 3.53 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 3.18 ลา้นบาท) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั(ต่อ) 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 68,613,230.91  190,252,535.03 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 32,727,734.58  198,555,938.09 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (38,884,043.66)  (320,195,242.21) 
ยอดคงเหลือ 62,456,921.83  68,613,230.91 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ณวนัท่ี 1 มกราคม 28,909,034.49  91,890,236.68 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในงวดน้ี 15,028,278.84  91,670,175.19 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (16,383,139.86)  (154,651,377.38) 
ยอดคงเหลือ 27,554,173.47  28,909,034.49 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 27.55 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 28.91 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

15. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 11,918,575.28  11,473,389.78 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 11,385,207.98  9,200,878.32 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 23,303,783.26  20,674,268.10 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

16. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
ส ำหรับงวด 3 เดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 2563  
ภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 239,663.25 251,070.25 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 32,495.00 41,324.25 
รวมค่าใชจ่้าย 272,158.25 292,394.50 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564   
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานณวนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,286,101.00 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 239,663.25 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 32,495.00 
หกั ผลประโยชนโ์ครงการจ่าย (1,745,374.00) 
ยอดคงเหลือณวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 10,812,885.25 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 (อตัราร้อยละ)  (อตัราร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.09  1.09 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.00  2.00 

17. หน้ีสินอ่ืน 
 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,447,470.52  3,574,589.85 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,143,140.33  2,407,693.36 
อ่ืน ๆ 8,320,097.54  11,985,839.74 
รวม 14,910,708.39  17,968,122.95 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

18. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 (หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 

 ส าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 
ค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยัและการจดัการ 

ค่าสินไหมทดแทน 5,644,560.07  5,730,878.75 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ

ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,523,334.89  1,918,149.24 
ค่าภาษีอากร 208,167.72  486,172.94 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 1,169,202.08  1,446,204.33 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 8,545,264.76  9,581,405.26 

19. ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 (หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 

 ส าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ (20,000.00)  155,988.91 
สินทรัพยอ่ื์น 169,282.68  2,754,029.70 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 149,282.68  2,910,018.61 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

20. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

 (หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 

 ส าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 
ผู้บริหาร    
เงินเดือนและค่าแรง 2,795,706.00  2,795,706.00 
ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 44,952.00  44,952.00 
อ่ืนๆ 125,722.75  192,814.50 
 2,966,380.75  3,033,472.50 
พนักงานอืน่ๆ    
เงินเดือนและค่าแรง 4,151,524.00  4,308,070.00 
ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 59,412.32  69,375.00 
อ่ืนๆ 214,098.00  233,086.25 
 4,425,034.32  4,610,531.25 
รวม 7,391,415.07  7,644,003.75 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดังนี ้    
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,067,985.00  1,262,395.00 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 678,870.00  650,730.00 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5,644,560.07           5,730,878.75 
รวม 7,391,415.07  7,644,003.75 

21. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า
รายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,816,350.00  2,883,445.00 
ผลประโยชน์ระยะยาว 150,030.75  150,027.50 
รวม 2,966,380.75  3,033,472.50 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

22. รายไดจ้ากการลงทุน 
ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 
ดอกเบ้ียรับ 2,569,442.56  3,378,222.73 
รวม 2,569,442.56  3,378,222.73 

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

24. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 14.00 ลา้นบาท วาง
ไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  
พ.ศ. 2535 

25. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารจ านวน 30.00 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพย์
ในการวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

26. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและบริษทัฯจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนั
คือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังานกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกสิกรจ ากดัซ่ึงจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.10 ลา้นบาท และ 0.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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27. เงินปันผลจ่าย 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผล
ก าไรสะสมส าหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงิน
ปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

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 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวนเงินรวม 64.93  
ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัดงัน้ี 
 (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินฝากธนาคาร    
ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 30,000,000.00  30,000,000.00 
ค ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 64,930,000.00  64,930,000.00 
 
คดฟ้ีองร้อง 
29.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั

โดยมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องเป็นจ านวนเงินโดยรวมประมาณ 5.42 ลา้นบาท และ 3.53 ลา้นบาท ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมจ์ านวน 2.45 ลา้นบาท และ 1.49 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้
เสร็จและส่วนใหญ่บริษทัฯคาดว่าจะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใน
งบการเงินเป็นจ านวน 2.41 ลา้นบาท และ 1.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

29. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้และภาระผกูพนั (ต่อ) 
การค า้ประกนั 
29.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารใน

นามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
29.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระตามสัญญา

บริการระยะยาว รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,579,441.10  1,765,984.11 

รวม 2,579,441.10  1,765,984.11 

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 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2564 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 10,989,218.53  3,165,290.95  6,596,100.18  225,297.26  11,751,827.66  32,727,734.58 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ (3,125,172.44)  (2,059,596.35)  (337,590.27)  (49,144.46)  (6,271,784.78)  (11,843,288.30) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,864,046.09  1,105,694.60  6,258,509.91  176,152.80  5,480,042.88  20,884,446.28 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ี

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (929,058.16)  (139,048.32)  12,182,586.01  (1,212.39)  (1,503,762.06)  9,609,505.08 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 6,934,987.93  966,646.28  18,441,095.92  174,940.41  3,976,280.82  30,493,951.36 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,068,276.51  622,734.38  74,497.38  21,038.17  2,309,508.13  4,096,054.57 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 8,003,264.44  1,589,380.66  18,515,593.30  195,978.58  6,285,788.95  34,590,005.93 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 92,210.39 

 
(37,819.85) 

 
12,353,271.82 

 
145,022.08 

 
3,935,098.95 

 
16,487,783.39 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,627,491.32  427,400.18  1,000,521.36  40,671.45  1,966,280.21  6,062,364.52 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 419,096.12  390,695.01  1,085,335.84  1,170.96  297,246.99  2,193,544.92 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 3,138,797.83  780,275.34  14,439,129.02  186,864.49  6,198,626.15  24,743,692.83 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน           8,545,264.76 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
149,282.68 

ก าไรจากการรับประกนัภยั             1,151,765.66 
ดอกเบ้ียรับและงินปันผล           2,569,442.56 
รายไดอ่ื้น           626,525.14 
ก าไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           4,347,733.36 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           (844,586.47) 
ก าไรส าหรับงวด           3,503,146.89 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2563 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตล็ดอ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั            
เบ้ียประกนัภยัรับ 8,778,802.19  1,595,575.11  74,125,572.84  197,622.33  8,945,633.55  93,643,206.02 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ (2,025,688.58)  (619,252.25)  (3,757,747.90)  (58,128.88)  (4,475,479.85)  (10,936,297.46) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 6,753,113.61  976,322.86  70,367,824.94  139,493.45  4,470,153.70  82,706,908.56 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ี

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 475,143.94  350,280.73  4,325,406.49        20,486.21  (325,503.09)  4,845,814.28 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 7,228,257.55  1,326,603.59  74,693,231.43       159,979.66  4,144,650.61  87,552,722.84 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 577,098.44  159,701.92  592,714.74      24,601.69  1,636,156.91  2,990,273.70 
รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 7,805,355.99  1,486,305.51  75,285,946.17  184,581.35  5,780,807.52  90,542,996.54 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน (1,136,537.08) 

 
(671,739.39) 

 
28,725,458.56 

 
38,298.77 

 
92,040.22 

 
27,047,521.08 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,101,046.30  235,846.59  9,111,044.67  22,288.11  1,462,197.28  12,932,422.95 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 667,537.20  461,478.58  34,374,559.68  1,334.51  294,429.35  35,799,339.32 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 1,632,046.42  25,585.78  72,211,062.91  61,921.39  1,848,666.85  75,779,283.35 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน           9,581,405.26  
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2,910,018.61  

ก าไรจากการรับประกนัภยั             2,272,289.32 
ดอกเบ้ียรับและงินปันผล           3,378,222.73 
รายไดอ่ื้น           430,946.36 
ก าไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           6,081,458.41 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           (1,214,291.68) 
ก าไรส าหรับงวด           4,867,166.73 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั

เบด็เตล็ด 

สินทรัพยท่ี์ปัน

ส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 18,628,617.20 6,038,024.15 12,333,395.92 390,566.07 25,183,356.45 731,001,910.91 793,575,870.70 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 23,663,222.45 4,228,079.16 13,226,601.24 395,540.93 12,640,418.99 733,086,308.35 787,240,171.12 

หนีสิ้น        

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 51,016,610.68 11,131,417.14 93,586,197.62 613,504.66 33,537,152.82 35,420,433.74 225,305,316.66 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 46,985,934.23 8,987,757.89 114,433,222.93 677,570.39 19,389,764.23 39,505,152.22 229,979,401.89 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผล

การด าเนินงานส าหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.60 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 31.20 ลา้นบาท ก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564  

32. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 


