บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ

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

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

30 มิถุนายน 2564
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
"ตรวจสอบแล้ว"

31,953,245.18
25,021,316.87
2,539,938.16
35,113,865.99
19,696,255.89

31,416,733.73
13,242,928.80
2,764,061.01
20,254,791.93
15,793,665.78

592,325,764.53
4,149,668.13
42,427,174.68
5.00
23,153,554.72
10,178,642.42
786,559,431.57

620,284,862.62
4,700,940.91
42,526,684.75
5.00
22,598,099.39
13,657,397.20
787,240,171.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

(ลงชื่อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอานาจ
( นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิ ชยางกูร )

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผูเ้ จ้าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

14
15
16
12

17

30 มิถุนายน 2564
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
"ตรวจสอบแล้ว"

177,269,296.78
33,195,219.23
3,031,531.98
11,085,043.50
5,429,837.48

160,718,208.28
20,674,268.10
2,632,196.23
12,286,101.00
9,119,563.33

9,121,978.99
19,454,447.43
258,587,355.39

6,580,942.00
17,968,122.95
229,979,401.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

(ลงชื่อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอานาจ
( นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิ ชยางกูร )

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

30 มิถุนายน 2564
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
"ตรวจสอบแล้ว"

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

12,000,000.00
116,252,726.24
21,719,349.94
527,972,076.18
786,559,431.57

12,000,000.00
147,263,618.86
19,997,150.37
557,260,769.23
787,240,171.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

(ลงชื่อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอานาจ
( นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิ ชยางกูร )

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
รวม
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

30
30
22, 30

30
30
30
18, 30
19

12.2

(หน่ วย : บาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563
47,350,866.79
(11,120,664.91)
36,230,201.88
(12,211,205.68)
24,018,996.20
3,624,457.47
7,287,319.28
118,423.24
35,049,196.19

48,601,742.69
(7,546,387.73)
41,055,354.96
33,342,417.82
74,397,772.78
2,232,570.81
6,781,154.19
315,320.85
83,726,818.63

80,078,601.37
(22,963,953.21)
57,114,648.16
(2,601,700.60)
54,512,947.56
7,720,512.04
9,856,761.84
744,948.38
72,835,169.82

142,244,948.71
(18,482,685.19)
123,762,263.52
38,188,232.10
161,950,495.62
5,222,844.51
10,159,376.92
746,267.21
178,078,984.26

22,251,014.70
(15,138,614.14)
7,112,400.56
7,536,316.05
7,595,315.67
10,172,879.30
7,983,220.81
40,400,132.39
(5,350,936.20)
2,036,896.69
(3,314,039.51)

46,402,808.38
(14,581,742.77)
31,821,065.61
7,391,172.78
8,858,887.70
9,049,052.90
19,867,397.78
76,987,576.77
6,739,241.86
(593,383.82)
6,145,858.04

45,403,620.45
(21,803,436.50)
23,600,183.95
13,598,680.57
9,788,860.59
18,718,144.06
8,132,503.49
73,838,372.66
(1,003,202.84)
1,192,310.22
189,107.38

77,219,666.35
(18,351,079.66)
58,868,586.69
20,323,595.73
44,658,227.02
18,630,458.16
22,777,416.39
165,258,283.99
12,820,700.27
(1,807,675.50)
11,013,024.77

(ลงชื่ อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอานาจ
( นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
12.3
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับงวดสุทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวด
กาไรต่อหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญ

(หน่ วย : บาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563

(7,230,547.94)
1,446,109.59

30,022,249.46
(6,004,449.89)

2,152,749.46
(430,549.89)

(29,689,117.77)
5,937,823.55

(5,784,438.35)
(5,784,438.35)
(9,098,477.86)

24,017,799.57
24,017,799.57
30,163,657.61

1,722,199.57
1,722,199.57
1,911,306.95

(23,751,294.22)
(23,751,294.22)
(12,738,269.45)

-0.28
12,000,000

0.51
12,000,000

0.02
12,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

(ลงชื่ อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอานาจ
( นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

0.92
12,000,000

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
2564
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับ-สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่าย-สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน สิ้ นงวด

(หน่ วย : บาท)
2563

69,564,174.40
(9,342,660.81)
5,365,429.76
4,835,047.14
744,948.38
(27,224,107.68)
(4,435,786.94)
(9,788,860.59)
(17,576,579.13)
(3,084,085.09)
50,797,072.91
(28,022,977.69)
31,831,614.66

148,239,012.22
(7,605,138.03)
6,205,791.99
3,783,322.87
746,267.21
(37,628,629.19)
(15,652,499.58)
(44,658,227.02)
(40,896,133.59)
(352,416.28)
25,548,500.95
(40,627,826.51)
(2,897,974.96)

(95,103.21)
(95,103.21)

(16,771.03)
(16,771.03)

(31,200,000.00)
(31,200,000.00)
536,511.45
31,416,733.73
31,953,245.18

(6,000,000.00)
(6,000,000.00)
(8,914,745.99)
53,022,357.90
44,107,611.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
(ลงชื่อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )

บริ ษทั จรัญประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)
(หน่ วย : บาท)

จัดสรรแล้ว
สำรองตำม
กฎหมำย
12,000,000.00
12,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

101,383,836.22
11,013,024.77
(6,000,000.00)
106,396,860.99

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้ำของ
ผลกำไร (ขำดทุน)จำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุน
49,670,861.79
(23,751,294.22)
25,919,567.57

12,000,000.00
12,000,000.00

147,263,618.86
189,107.38
(31,200,000.00)
116,252,726.24

19,997,150.37
1,722,199.57
21,719,349.94

กำไรสะสม

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น
หมายเหตุ และชำระแล้ว
120,000,000.00
258,000,000.00
27
120,000,000.00
258,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กำไรสำหรับงวด
เงินปันผลจ่ำย
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำไรสำหรับงวด
เงินปันผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

27

120,000,000.00
120,000,000.00

258,000,000.00
258,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

(ลงชื่ อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยสุ กิจ จรัญวำศน์
นำยพนธ์ ฐิติพำนิ ชยำงกูร )

รวม
541,054,698.01
11,013,024.77
(6,000,000.00)
(23,751,294.22)
522,316,428.56
557,260,769.23
189,107.38
(31,200,000.00)
1,722,199.57
527,972,076.18
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บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1. ข้อมูลบริ ษทั ฯ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน
เลขที่ บมจ.เลขที่ 0107537000807 ส านักงานตั้งอยู่เ ลขที่ 408/1 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
1.2. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
โดยมีผลกระทบต่อธุ รกิจในหลายภาคส่ วนไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
และเกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิจ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุ ลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการ
ประมาณผลกระทบ ซึ่ งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่าง
กาล โดยบริ ษทั ฯ เลือกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่ อนไข และระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษ ทั ประกันวิ นาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่ งเริ่ มมี ผ ลบังคับ ใช้ต้ งั แต่ ว นั ที่
1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทาตามกฎหมาย
ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่า งงวด บริ ษ ทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญชี กับผูใ้ ช้
มาตรฐาน ทั้งนี้ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 มาตราฐานการรายงานทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง หลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับ
ใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการอธิ บายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับวิ ธี ปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดาเนิ นการและพิจารณาผลกระทบที่
อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.4 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่
ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สิน
ให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั
มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาด
ที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี
สภาพคล่ อ งได้ บริ ษัท ฯจะประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้เ ทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที่ เ หมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่ ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
 ระดับ 1 ใช้ขอ
้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ขอ
้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ขอ
้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุน้ ทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุน้ ทุน

25,068,375.00
159,964,699.74

-

- 25,068,375.00
8,281,509.68 168,246,209.42

รวมสินทรัพย์

185,033,074.74

-

8,281,509.68 193,314,584.42

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุน้ ทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุน้ ทุน
รวมสินทรัพย์

23,307,000.00
159,574,995.68
182,881,995.68

-

- 23,307,000.00
8,279,839.29 167,854,834.97
8,279,839.29 191,161,834.97

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
30 มิถุนายน 2564
996,048.52
30,957,196.66
31,953,245.18

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้ นกาหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2563
783,415.89
20,633,317.84
10,000,000.00
31,416,733.73

5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เบี้ยประกันภัยค้างรับ จาแนกอายุตามเงินต้นที่ คา้ งชาระ
นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2564
ผูเ้ อาประกันภัย

31 ธันวาคม 2563

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

73,701.15
113,479.16
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
20,999,996.45
1,245,429.92
1,883,564.08
676,267.82
779,210.88

รวม

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

187,180.31
-

25,584,469.15
(750,332.59)

25,771,649.46
(750,332.59)

789,864.54
-

13,261,355.94
(808,291.68)

14,051,220.48
(808,291.68)

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

187,180.31

24,834,136.56

25,021,316.87

789,864.54

12,453,064.26

13,242,928.80

21,073,697.60
1,358,909.08
1,883,564.08
676,267.82
779,210.88

ผูเ้ อาประกันภัย
757,306.39
26,887.75
5,670.40
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
10,770,835.28
350,464.34
665,322.05
616,637.30
858,096.97

11,528,141.67
377,352.09
670,992.45
616,637.30
858,096.97

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

รวม
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6. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563

สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

13,632,102.92
21,481,763.07

4,278,822.47
15,975,969.46

รวม

35,113,865.99

20,254,791.93

7. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีลกู หนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563

19,696,255.89

15,793,665.78

รวม
19,696,255.89
15,793,665.78
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จาแนกอายุ ดังนี้
30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน

19,619,255.89
77,000.00

15,793,665.78
-

รวม

19,696,255.89

15,793,665.78

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
8.1 จาแนกตามการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ / เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุน้ ทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุน้ ทุน
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ
รวม
บวก (หัก) กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ /เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย/
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคาร
รวม
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัด
จาหน่ าย/เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

30 มิถุนายน 2564
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

8,704,990.00
157,119,347.00
341,060.00
166,165,397.00
27,149,187.42

25,068,375.00
159,964,699.74
8,281,509.68
193,314,584.42
-

8,704,990.00
157,119,347.00
341,060.00
166,165,397.00
24,996,437.97

23,307,000.00
159,574,995.68
8,279,839.29
191,161,834.97
-

193,314,584.42

193,314,584.42

191,161,834.97

191,161,834.97

6,400,000.00

6,600,000.00

285,000,000.00
134,930,000.00
426,330,000.00

307,000,000.00
134,930,000.00
448,530,000.00

(27,318,819.89)

(19,406,972.35)

399,011,180.11
592,325,764.53

429,123,027.65
620,284,862.62

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
8.2 ตราสารหนี้ที่วดั ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
(หน่วย : บาท)

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

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น

30 มิถุนายน 2564
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มูลค่าตามบัญชี

391,330,000.00

(1,068,819.89)

390,261,180.11

-

-

-

35,000,000.00

(26,250,000.00)

8,750,000.00

426,330,000.00

(27,318,819.89)

399,011,180.11
(หน่วย : บาท)

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

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น

31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มูลค่าตามบัญชี

413,530,000.00

(961,972.35)

412,568,027.65

-

-

-

35,000,000.00

(18,445,000.00)

16,555,000.00

448,530,000.00

(19,406,972.35)

429,123,027.65

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากประจา จานวน 64.93 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์
ค้ าประกัน ตามหมายเหตุ 29

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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9. เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี เงิ นให้กยู้ ืมโดยจาแนกอายุตามเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับที่คา้ งชาระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2564
การจัดชั้น
เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มกี ารเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 1)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Stage 2)

เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินจานอง
อื่น ๆ
เป็ นประกัน

รวม

3,898,445.95

251,222.18

4,149,668.13

-

-

-

เงินให้กยู้ มื ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)

2,035,988.91

-

2,035,988.91

รวม

5,934,434.86

251,222.18

6,185,657.04

(2,035,988.91)

-

(2,035,988.91)

3,898,445.95

251,222.18

4,149,668.13

หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินให้ ก้ยู ืม - สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
การจัดชั้น
เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 1)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Stage 2)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินให้ ก้ยู ืม - สุ ทธิ

เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินจานอง
อื่น ๆ
เป็ นประกัน

รวม

4,384,310.97

316,629.94

4,700,940.91

2,055,988.91

-

2,055,988.91

6,440,299.88

316,629.94

6,756,929.82

(2,055,988.91)

-

(2,055,988.91)

4,384,310.97

316,629.94

4,700,940.91

9.1 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย อัตราดอกเบี้ย เงินกูร้ ้อย
ละ MLR-1.5 ต่อปี และ MOR-2.0 ต่อปี
9.2 เงินให้กยู้ มื โดยให้บุคคลค้ าประกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี
และ MOR ต่อปี
9.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
ที่ดิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวด มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

อาคาร

ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

(หน่วย: บาท)
รวม

41,549,000.00
-

324,448.66
-

20.00
-

653,216.09
178,418.69

42,526,684.75
178,418.69

-

(39,019.45)

(7.00)
-

(83,308.47)
(155,593.84)

(83,315.47)
(194,613.29)

41,549,000.00

285,429.21

13.00

592,732.47

42,427,174.68

11. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รายการเปลี่ยนแปลงของ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
5.00
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
5.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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12. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
12.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
1,731,873.61
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
10,844,651.84
11,945,736.87
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้
บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)
1,965,357.36
3,415,387.99
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
/ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,394,663.21
4,779,754.33
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
2,217,008.70
2,457,220.20
รวม
23,153,554.72
22,598,099.39
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
4,120,275.73
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
5,429,837.48
4,999,287.60
รวม
5,429,837.48
9,119,563.33
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
17,723,717.24
13,478,536.06
12.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯสาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด

854,932.58

1,714,368.79

3,483,420.84

5,635,786.40

(2,891,829.27)

(1,120,984.97)

(4,675,731.06)

(3,828,110.90)

(2,036,896.69)

593,383.82

(1,192,310.22)

1,807,675.50

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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12. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
12.3 จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับงวด 3 เดือน
และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

1,446,109.59

30 มิถุนายน 2563

(6,004,449.89)

สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2563

(430,549.89)

5,937,823.55

13. สิ นทรัพย์อื่น

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ

30 มิถุนายน 2564
1,782,891.34
3,309,161.82
205,454.67
6,749,309.23
12,046,817.06
(1,868,174.64)
10,178,642.42

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2563
1,477,825.83
4,376,924.10
4,845,290.21
4,584,875.75
15,284,915.89
(1,627,518.69)
13,657,397.20

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
30 มิถุนายน 2564
หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

89,889,222.07
10,659,349.58
76,720,725.13
177,269,296.78

(12,799,540.14)
(832,562.78)
(21,481,763.07)
(35,113,865.99)

สุทธิ

77,089,681.93
9,826,786.80
55,238,962.06
142,155,430.79

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
31 ธันวาคม 2563
หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

71,616,427.81
20,488,549.56
68,613,230.91
160,718,208.28

(867,212.84)
(3,411,609.63)
(15,975,969.46)
(20,254,791.93)

สุทธิ

70,749,214.97
17,076,939.93
52,637,261.45
140,463,416.35

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสารองค่าสิ นไหมทดแทน

ณ วัน ที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในงวดก่อน

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและข้อสมมุติ
ในการคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือ

30 มิถุนายน 2564
92,104,977.37
67,667,467.85
(3,082,621.72)

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2563
85,105,272.39
136,796,733.48
(5,488,650.96)

(19,963,515.20)
(36,177,736.65)
100,548,571.65

(3,745,340.18)
(120,563,037.36)
92,104,977.37

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ มีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับ
ประกันภัยต่อจานวน 4.05 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 3.18 ล้านบาท)

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

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

30 มิถุนายน 2564
68,613,230.91
80,078,601.37
(71,971,107.15)
76,720,725.13

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2563
190,252,535.03
198,555,938.09
(320,195,242.21)
68,613,230.91

30 มิถุนายน 2564
28,909,034.49
42,050,130.41
(30,323,819.33)
40,635,345.57

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2563
91,890,236.68
91,670,175.19
(154,651,377.38)
28,909,034.49

สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด

ณวันที่ 1 มกราคม
ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในงวดนี้
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในงวดนี้
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสารองการเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ด จานวนเงิน 40.64 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2563 จานวน 28.91 ล้านบาท) เนื่ องจากสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจานวนต่ากว่าสารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
15. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

30 มิถุนายน 2564
11,979,201.03
21,216,018.20
33,195,219.23

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2563
11,473,389.78
9,200,878.32
20,674,268.10

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(หน่วย : บาท)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2563

สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

ต้นทุนดอกเบี้ย

239,663.25
32,495.00

251,070.25
41,324.25

479,326.50
64,990.00

502,140.50
82,648.50

รวม ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน

272,158.25

292,394.50

544,316.50

584,789.00

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานณวันที่ 1 มกราคม 2564
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์โครงการจ่าย
ยอดคงเหลือณวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

12,286,101.00
479,326.50
64,990.00
(1,745,374.00)
11,085,043.50

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

30 มิถุนายน 2564
(อัตราร้อยละ)
1.09
2.00

31 ธันวาคม 2563
(อัตราร้อยละ)
1.09
2.00

30 มิถุนายน 2564
5,978,312.30
4,122,878.04
9,353,257.09
19,454,447.43

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2563
3,574,589.85
2,407,693.36
11,985,839.74
17,968,122.95

17. หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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18. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน
2564
2563

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
30 มิถุนายน
2564
2563

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่ไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

6,827,405.35

5,985,621.90

12,471,965.42

11,716,500.65

1,741,756.44
290,608.58
1,313,108.93
10,172,879.30

1,661,538.76
232,277.88
1,169,614.36
9,049,052.90

3,265,091.33
498,776.30
2,482,311.01
18,718,144.06

3,579,688.00
718,450.82
2,615,818.69
18,630,458.16

19. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ด

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563
720,000.00
(3,891.85)
(638,739.44)
7,987,112.66
19,786,137.22
7,983,220.81
19,867,397.78

(หน่วย:บาท)
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2564
(20,000.00)
240,655.95
7,911,847.54
8,132,503.49

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

2563
875,988.91
2,115,290.26
19,786,137.22
22,777,416.39
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20. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ด

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ด

วันที่ 30 มิถุนายน

วันที่ 30 มิถุนายน

2564

2563

2564

2563

4,367,706.00

3,095,706.00

7,163,412.00

5,891,412.00

44,952.00

44,952.00

89,904.00

89,904.00

156,489.35

155,288.50

282,212.10

348,103.00

4,569,147.35

3,295,946.50

7,535,528.10

6,329,419.00

3,752,629.00

4,349,870.00

7,904,153.00

8,657,940.00

65,638.00

37,091.15

125,050.32

106,466.15

194,346.00

386,533.25

408,444.00

619,619.50

4,012,613.00

4,773,494.40

8,437,647.32

9,384,025.65

8,581,760.35

8,069,440.90

15,973,175.42

15,713,444.65

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จา่ ย – โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จา่ ย – โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ด

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน

วันที่ 30 มิถุนายน

2564

2563

2564

2563

1,081,985.00

1,326,252.00

2,149,970.00

2,588,647.00

672,370.00

757,567.00

1,351,240.00

1,408,297.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

6,827,405.35

5,985,621.90

12,471,965.42

11,716,500.65

รวม

8,581,760.35

8,069,440.90

15,973,175.42

15,713,444.65

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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21. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกรายประกอบด้วยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มี
ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563
4,419,116.60
3,128,977.00
150,030.75
166,969.50
4,569,147.35
3,295,946.50

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563
7,235,466.60
6,012,422.00
300,061.50
316,997.00
7,535,528.10
6,329,419.00

22. รายได้จากการลงทุน
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุน ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผล
รวม

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563
2,452,272.14
2,997,831.32
4,835,047.14
3,783,322.87
7,287,319.28
6,781,154.19

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2564
2563
5,021,714.70
6,376,054.05
4,835,047.14
3,783,322.87
9,856,761.84
10,159,376.92

23. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯคื อการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและ
การดารงเงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
24. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารจานวน 14.00 ล้านบาท วาง
ไว้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันไว้กบั นายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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25. หลักทรัพย์ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารจานวน 30.00 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์
ในการวางเป็ นสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน
26. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ซึ่ งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนและบริ ษทั ฯจ่ายสมทบในอัตราเดียวกัน
คือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงานกองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิ กรจากัดซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 0.21 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลาดับ
27. เงินปั นผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จาก
ผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี 2563 ในอัตราหุ น้ ละ 2.60 บาท จานวน 12 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน 31.20 ล้านบาท
บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ตามมติ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติ อนุมตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากผล
กาไรสะสมสาหรับปี 2562 ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท จานวน 12 ล้านหุ น้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงิน
ปันผลแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
28. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงิ น
ปันผลได้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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29. ทรัพย์สินที่มีขอ้ จากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯได้นาเงินฝากธนาคารจานวนเงินรวม 64.93
ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
(หน่วย:บาท)
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินฝากธนาคาร
ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
20,000,000.00
20,000,000.00
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
14,000,000.00
14,000,000.00
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
30,000,000.00
30,000,000.00
ค้ าประกันการใช้บตั รเครดิต
500,000.00
500,000.00
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ า
430,000.00
430,000.00
รวม
64,930,000.00
64,930,000.00
คดีฟ้องร้ อง
29.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องคดี จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย
โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจานวนเงินโดยรวมประมาณ 2.46 ล้านบาท และ 3.53 ล้านบาท ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์จานวน 2.09 ล้านบาท และ 1.49 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งการพิจารณาคดี ดงั กล่าวยังไม่แล้ว
เสร็ จและส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯคาดว่าจะชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นใน
งบการเงินเป็ นจานวน 2.00 ล้านบาท และ 1.49 ล้านบาท ตามลาดับ
การคา้ ประกัน
29.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร
ในนามบริ ษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
29.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระตาม
สัญญาบริ การระยะยาว รายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
1,840,288.77
1,765,984.11
รวม
1,840,288.77
1,765,984.11

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนิ นกิ จการในส่ วนงานทางธุ รกิ จเดี ยวคื อธุ รกิ จรั บประกันวินาศภัยและดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เดี ยวคื อในประเทศไทยดังนั้นรายได้กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่ แสดงในงบการเงิ นจึ งเกี่ ยวข้องกับ
ส่ วนงานทางธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯได้
รายงานส่ วนงานดาเนิ นงานโดยแยกเป็ นประเภทของผลิ ตภัณฑ์ได้แก่ ประกันอัคคี ภยั ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกาไรของ
ส่ วนงานของบริ ษทั ฯสาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดังนี้
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
11,111,348.94
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
(3,027,162.39)
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
8,084,186.55
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
(930,224.25)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
7,153,962.30
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
973,079.75
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
8,127,042.05
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
7,491,365.64
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
2,516,936.06
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
662,898.51
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
10,671,200.21
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
ดอกเบี้ยรับและงินปันผล
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด

สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกันภัยทาง
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทะเลและ
อุบตั ิเหตุส่วน
เบ็ดเตล็ดอื่น
ขนส่ ง
บุคคล

รวม

4,205,981.04
(2,633,048.00)
1,572,933.04

24,055,061.68
(1,276,655.79)
22,778,405.89

126,698.79
(33,952.10)
92,746.69

7,851,776.34
(4,149,846.63)
3,701,929.71

47,350,866.79
(11,120,664.91)
36,230,201.88

(383,159.97)
1,189,773.07
905,682.24
2,095,455.31

(11,425,390.64)
11,353,015.25
222,175.14
11,575,190.39

89,661.98
182,408.67
11,758.16
194,166.83

437,907.20
4,139,836.91
1,511,762.18
5,651,599.09

(12,211,205.68)
24,018,996.20
3,624,457.47
27,643,453.67

(311,730.97)
589,200.63
399,499.82
676,969.48

(3,119,052.52)
3,067,004.82
6,243,595.61
6,191,547.91

60,972.89
25,740.23
539.39
87,252.51

2,990,845.52
1,337,434.31
288,782.34
4,617,062.17

7,112,400.56
7,536,316.05
7,595,315.67
22,244,032.28
10,172,879.30

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

7,983,220.81
(12,756,678.72)
7,287,319.28
118,423.24
(5,350,936.20)
2,036,896.69
(3,314,039.51)

- 21 -

30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
9,213,845.50
(หัก)เบี้ยประกันภัยต่อ
(1,842,546.85)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
7,371,298.65
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(252,687.77)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
7,118,610.88
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
529,365.74
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
7,647,976.62
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
1,377,192.72
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
2,140,007.74
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
736,979.14
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
4,254,179.60
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทะเลและ
อุบตั ิเหตุส่วน
เบ็ดเตล็ดอื่น
ขนส่ ง
บุคคล

รวม

1,626,115.98
(639,872.95)
986,243.03

30,946,286.59
(1,552,789.20)
29,393,497.39

146,812.12
(37,048.80)
109,763.32

6,668,682.50
(3,474,129.93)
3,194,552.57

48,601,742.69
(7,546,387.73)
41,055,354.96

263,262.93
1,249,505.96
285,104.52
1,534,610.48

32,445,467.99
61,838,965.38
258,309.03
62,097,274.41

50,504.42
160,267.74
12,176.31
172,444.05

835,870.25
4,030,422.82
1,147,615.21
5,178,038.03

33,342,417.82
74,397,772.78
2,232,570.81
76,630,343.59

(195,091.93)
256,319.23
461,962.90

27,321,202.24
3,914,073.17
7,339,501.20

117,246.40
30,307.52
616.55

3,200,516.18
1,050,465.12
319,827.91

31,821,065.61
7,391,172.78
8,858,887.70

523,190.20

38,574,776.61

148,170.47

4,570,809.21

48,071,126.09
9,049,052.90

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

19,867,397.78
(357,233.18)
6,781,154.19
315,320.85
6,739,241.86
(593,383.82)
6,145,858.04
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30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกันภัยทาง
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทะเลและ
อุบตั ิเหตุ
เบ็ดเตล็ดอื่น
ขนส่ ง
ส่ วนบุคคล

รวม

22,100,567.47
(6,152,334.83)
15,948,232.64

7,371,271.99
(4,692,644.35)
2,678,627.64

30,651,161.86
(1,614,246.06)
29,036,915.80

351,996.05
(83,096.56)
268,899.49

19,603,604.00
(10,421,631.41)
9,181,972.59

80,078,601.37
(22,963,953.21)
57,114,648.16

(1,859,282.41)
14,088,950.23
2,041,356.26
16,130,306.49

(522,208.29)
2,156,419.35
1,528,416.62
3,684,835.97

757,195.37
29,794,111.17
296,672.52
30,090,783.69

88,449.59
357,349.08
32,796.33
390,145.41

(1,065,854.86)
8,116,117.73
3,821,270.31
11,937,388.04

(2,601,700.60)
54,512,947.56
7,720,512.04
62,233,459.60

7,583,576.03
5,144,427.38
1,081,994.63
13,809,998.04

(349,550.82)
1,016,600.81
790,194.83
1,457,244.82

9,234,219.30
4,067,526.18
7,328,931.45
20,630,676.93

205,994.97
66,411.68
1,710.35
274,117.00

6,925,944.47
3,303,714.52
586,029.33
10,815,688.32

23,600,183.95
13,598,680.57
9,788,860.59
46,987,725.11
18,718,144.06

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

8,132,503.49
(11,604,913.06)
9,856,761.84
744,948.38
(1,003,202.84)
1,192,310.22
189,107.38

- 23 -

30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
ประกันอัคคีภยั

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
(หัก)เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรจากการรับประกันภัย
ดอกเบี้ยรับและงินปั นผล
รายได้อื่น
กาไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุ ดสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัยรถ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทะเลและ
อุบตั ิเหตุส่วน
เบ็ดเตล็ดอื่น
ขนส่ ง
บุคคล

รวม

17,992,647.69
(3,868,235.43)
14,124,412.26

3,221,691.09
(1,259,125.20)
1,962,565.89

105,071,859.43
(5,310,537.10)
99,761,322.33

344,434.45
(95,177.68)
249,256.77

15,614,316.05
(7,949,609.78)
7,664,706.27

142,244,948.71
(18,482,685.19)
123,762,263.52

222,456.17
14,346,868.43
1,106,464.18
15,453,332.61

613,543.66
2,576,109.55
444,806.44
3,020,915.99

36,770,874.48
136,532,196.81
851,023.77
137,383,220.58

70,990.63
320,247.40
36,778.00
357,025.40

510,367.16
8,175,073.43
2,783,772.12
10,958,845.55

38,188,232.10
161,950,495.62
5,222,844.51
167,173,340.13

240,655.64
4,241,054.04
1,404,516.34

(866,831.32)
492,165.82
923,441.48

56,046,660.80
13,025,117.84
41,714,060.88

155,545.17
52,595.63
1,951.06

3,292,556.40
2,512,662.40
614,257.26

58,868,586.69
20,323,595.73
44,658,227.02

5,886,226.02

548,775.98

110,785,839.52

210,091.86

6,419,476.06

123,850,409.44
18,630,458.16

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

22,777,416.39
1,915,056.14
10,159,376.92
746,267.21
12,820,700.27
(1,807,675.50)
11,013,024.77
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30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

41,920,755.17

7,304,167.36

20,895,375.13

323,486.78

18,163,082.14

697,952,564.99

786,559,431.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

75,114,331.10

13,984,666.45

92,708,798.78

473,717.55

40,313,909.08

35,991,932.43

258,587,355.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

ประกันภัยรถ

ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

สิ นทรัพย์ที่ปัน
ส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์

หนีส้ ิน

31. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2564

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

