
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"
สอบทานแลว้"

สินทรัพย์
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 54,859,012.78           31,416,733.73           
     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5 35,707,335.63           13,242,928.80           
     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 1,780,616.83             2,764,061.01             
     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6 36,616,245.54           20,254,791.93           
     ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 7 18,139,368.24           15,793,665.78           
     สินทรัพยล์งทุน

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 8 586,698,874.86         620,284,862.62         
     เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 9 3,914,424.14             4,700,940.91             

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 10 42,349,638.48           42,526,684.75           
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 5.00                          5.00                          
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 28,084,245.74           22,598,099.39           
     สินทรัพยอ่ื์น 13 13,887,717.07           13,657,397.20           
               รวมสินทรัพย์ 822,037,484.31         787,240,171.12         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ
                                                           (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2564



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"
สอบทานแลว้"

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ
     หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 14 213,826,553.11         160,718,208.28         
     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 15 32,627,445.59           20,674,268.10           
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,864,997.49             2,632,196.23             
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 11,126,401.75           12,286,101.00           
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 5,921,208.56             9,119,563.33             
     หน้ีสินอ่ืน
        ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 11,010,125.33           6,580,942.00             
        อ่ืนๆ 17 27,441,192.38           17,968,122.95           
               รวมหน้ีสิน 305,817,924.21         229,979,401.89         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2564

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ
(  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )



(หน่วย : บาท)
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ สอบทานแลว้"
     ส่วนของเจา้ของ
        ทุนเรือนหุ้น
          ทุนจดทะเบียน
            หุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         
          ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  
            หุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         
        ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 258,000,000.00         258,000,000.00         
        กาํไรสะสม
            จดัสรรแลว้
                 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 12,000,000.00           12,000,000.00           
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 102,534,725.85         147,263,618.86         
        องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 23,684,834.25           19,997,150.37           
                    รวมส่วนของเจา้ของ 516,219,560.10         557,260,769.23         
                    รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 822,037,484.31         787,240,171.12         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ
(  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2564



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 109,314,562.48    31,858,915.53       189,393,163.85    174,103,864.24     

หกั เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (19,417,257.79)     (8,726,103.27)        (42,381,211.00)     (27,208,788.46)      

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 89,897,304.69      23,132,812.26       147,011,952.85    146,895,075.78     

บวก(หกั) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากปีก่อน (58,327,484.05)     40,967,036.46       (60,929,184.65)     79,155,268.56       

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 30 31,569,820.64      64,099,848.72       86,082,768.20      226,050,344.34     
รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 30 5,284,371.95        2,889,238.01         13,004,883.99      8,112,082.52         
รายไดจ้ากการลงทุน 22, 30 4,204,381.76        4,514,278.96         14,061,143.60      14,673,655.88       
กาํไรจากเงินลงทุน 22, 30 2,285,500.00        -                        2,285,500.00        -                        
รายไดอ่ื้น 30 464,461.52           173,810.26            1,209,409.90        920,077.47            

รวมรายได้ 43,808,535.87      71,677,175.95       116,643,705.69    249,756,160.21     

คา่ใชจ่้าย

คา่สินไหมทดแทน 12,153,345.88      31,934,120.64       57,556,966.33      109,153,786.99     

หกั คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (4,354,498.40)       (1,957,008.84)        (26,157,934.90)     (20,308,088.50)      

รวม 30 7,798,847.48        29,977,111.80       31,399,031.43      88,845,698.49       

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 30 15,162,978.48      5,553,685.64         28,761,659.05      25,877,281.37       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 30 29,157,236.40      4,881,848.20         38,946,096.99      49,540,075.22       

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 18, 30 9,378,841.38        9,553,057.64         28,096,985.44      28,183,515.80       

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 19 (63,899.88)            (741,433.12)          8,068,603.61        22,035,983.27       

รวมคา่ใชจ่้าย 61,434,003.86      49,224,270.16       135,272,376.52    214,482,554.15     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (17,625,467.99) 22,452,905.79       (18,628,670.83) 35,273,606.06       
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12.2 3,907,467.60        (4,167,712.92)        5,099,777.82        (5,975,388.42)        

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (13,718,000.39)     18,285,192.87       (13,528,893.01)     29,298,217.64       

สาํหรับงวด 3 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

สาํหรับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

(หน่วย : บาท)

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ
                                                                                   (   นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,456,855.39        (20,825,737.33) 4,609,604.85        (50,514,855.10)      

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 12.3 (491,371.08) 4,165,147.46         (921,920.97)          10,102,971.01       

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี 1,965,484.31        (16,660,589.87) 3,687,683.88        (40,411,884.09)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับงวดสุทธิจากภาษี 1,965,484.31        (16,660,589.87) 3,687,683.88        (40,411,884.09)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม สาํหรับงวด (11,752,516.08)     1,624,603.00         (9,841,209.13)       (11,113,666.45)      

กาํไรต่อหุน้

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน -1.14 1.52 -1.13 2.44

จาํนวนหุน้สามญั 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

สาํหรับงวด 3 เดือน สาํหรับงวด 9 เดือน

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

                                                                                   (   นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

2564 2563
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 168,574,631.04     182,178,210.31     
     เงินสดรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (26,586,004.89) (22,712,762.84)
     ดอกเบ้ียรับ 8,394,510.97         9,704,618.45         
     เงินปันผลรับ 6,746,917.14         5,397,663.87         
     รายไดอ่ื้น 1,209,409.90         920,077.47            
     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (58,015,929.83) (56,669,024.14)
     ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (13,117,059.52) (18,645,541.03)
     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (38,946,096.99) (49,540,075.22)
     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (18,346,876.40) (44,504,919.35)
     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,273,843.00) (5,774,156.10)
     เงินสดรับ-สินทรัพยท์างการเงิน 139,540,853.58 154,225,067.57     
     เงินสดจ่าย-สินทรัพยท์างการเงิน (111,430,630.74) (151,395,332.45)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 54,749,881.26       3,183,826.54         
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

     อุปกรณ์ (107,602.21) (141,239.25)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (107,602.21) (141,239.25)
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน

     เงินปันผลจ่าย (31,200,000.00) (6,000,000.00)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (31,200,000.00) (6,000,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 23,442,279.05       (2,957,412.71)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ตน้งวด 31,416,733.73       53,022,357.90       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ส้ินงวด 54,859,012.78       50,064,945.19       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ

                                                              (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   )

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



สาํหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจา้ของ

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลกาํไร (ขาดทุน)จาก

ทุนเรือนหุน้ที่ออก สาํรองตาม  การเปลี่ยนแปลงมูลค่า

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ กฎหมาย เงินลงทุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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      

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         29,298,217.64       -                             29,298,217.64        

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

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (40,411,884.09) (40,411,884.09)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 120,000,000.00     258,000,000.00     12,000,000.00       124,682,053.86     9,258,977.70              523,941,031.56      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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      

ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                         -                         (13,528,893.01)      -                             (13,528,893.01)      

เงินปันผลจ่าย 27 -                         -                         -                         (31,200,000.00)      -                             (31,200,000.00)      

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         3,687,683.88              3,687,683.88          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 120,000,000.00     258,000,000.00     12,000,000.00       102,534,725.85     23,684,834.25            516,219,560.10      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                                                                                    (  นายสุกิจ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู   )

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

(ลงชื่อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

กาํไรสะสม



 
- 1 - 

(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 
 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือน และเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

      

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1. ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน

เลขท่ี บมจ.เลขท่ี 0107537000807 สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวินาศภยั 

1.2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

และเกิดความผนัผวนอยา่งมากในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอน

และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการ

ประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑก์ารนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล   

2.1    เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนด

ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์

วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัประกันวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 
 

2. เกณฑก์ารนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน (ต่อ) 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน ทั้งน้ี การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2.3 มาตราฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินแนวทางการดาํเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ี

อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี

ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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3. การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน

ให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั

มูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี

สภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้น

ใหม้ากท่ีสุด   

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
  ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
  ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึน

ประจาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัท่ี  1 ระดบัท่ี  2 ระดบัท่ี  3 รวม 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 27,663,875.00 - - 27,663,875.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 162,211,555.13 - 8,281,509.68 170,493,064.81 

รวมสินทรัพย์ 189,875,430.13 - 8,281,509.68 198,156,939.81 
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3. การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 
ระดบัท่ี  1 ระดบัท่ี  2 ระดบัท่ี  3 รวม 

สินทรัพย์     

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ – เผือ่ขาย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 23,307,000.00 - - 23,307,000.00 

หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 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 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
              (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินสด 855,671.93 783,415.89 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 54,003,340.85 20,633,317.84 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินกาํหนดระยะเวลา - 10,000,000.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,859,012.78 31,416,733.73 

5. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จาํแนกอายตุามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ

นบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ผูเ้อาประกนัภยั ตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 

รวม ผูเ้อาประกนัภยั ตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 

รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 140,419.24  30,286,584.49  30,427,003.73  757,306.39  10,770,835.28  11,528,141.67 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 99,978.86  2,313,717.13  2,413,695.99 26,887.75  350,464.34 377,352.09 

คา้งรับ 31 - 60  วนั -  1,475,395.11  1,475,395.11 5,670.40  665,322.05 670,992.45 

คา้งรับ 61 - 90 วนั 7,736.00  1,032,561.58  1,040,297.58  -  616,637.30 616,637.30 

คา้งรับเกินกว่า 90 วนั 19,712.20  1,570,890.91  1,590,603.11 -  858,096.97 858,096.97 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 267,846.30 36,679,149.22  36,946,995.52  789,864.54 13,261,355.94 14,051,220.48 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (1,239,659.89)  (1,239,659.89) - (808,291.68) (808,291.68) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 267,846.30 35,439,489.33  35,707,335.63  789,864.54 12,453,064.26 13,242,928.80 
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6. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 6,371,488.62  4,278,822.47 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 30,244,756.92  15,975,969.46 

รวม 36,616,245.54  20,254,791.93 

7. ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 18,139,368.24  15,793,665.78 

รวม 18,139,368.24  15,793,665.78 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จาํแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 18,139,368.24  15,793,665.78 

รวม 18,139,368.24  15,793,665.78 
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

8.1 จาํแนกตามการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มี

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ / เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 8,190,490.00  27,663,875.00  8,704,990.00  23,307,000.00 
หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 160,019,347.00  162,211,555.13  157,119,347.00  159,574,995.68 
ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดฯ 341,060.00  8,281,509.68  341,060.00  8,279,839.29 
   รวม 168,550,897.00  198,156,939.81  166,165,397.00  191,161,834.97 
บวก (หกั)  กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  29,606,042.81  -  24,996,437.97  - 

รวมเงินลงทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่/เงนิลงทุนเผือ่ขาย 198,156,939.81  198,156,939.81  191,161,834.97  191,161,834.97 

        
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย/ 
     เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนด 

 
 

 
    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,200,000.00    6,600,000.00   
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 275,000,000.00    307,000,000.00   
เงินฝากธนาคาร 134,930,000.00    134,930,000.00   

รวม 416,130,000.00    448,530,000.00   
(หกั) ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (27,588,064.95)    (19,406,972.35) 

  

รวมเงินลงทุนที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จําหน่าย/เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนด 388,541,935.05    429,123,027.65 

  

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 586,698,874.86    620,284,862.62   
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

8.2 ตราสารหน้ีท่ีวดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2564 
 มูลค่าตามบญัชี ค่าเผือ่ผลขาดทุน  
 ขั้นตน้ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มูลค่าตามบญัชี 
    

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 381,130,000.00 (1,338,064.95) 379,791,935.05 

ตราสารหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 35,000,000.00 (26,250,000.00) 8,750,000.00 

รวม 416,130,000.00 (27,588,064.95) 388,541,935.05 

 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี ค่าเผือ่ผลขาดทุน  
 ขั้นตน้ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มูลค่าตามบญัชี 
    

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

ตราสารหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความ
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 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากประจาํ จาํนวน 69.93 ลา้นบาท และ 64.93 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 29 
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9. เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมโดยจาํแนกอายุตามเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีคา้งชาํระ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื  
รวม 

 
 ทรัพยสิ์นจาํนอง

เป็นประกนั 
อ่ืน ๆ 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 3,742,419.08 172,005.06 3,914,424.14 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

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

รวม 5,778,407.99 172,005.06 5,950,413.05 

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

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 3,742,419.08 172,005.06 3,914,424.14 

   (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื  
รวม 

 
 ทรัพยสิ์นจาํนอง

เป็นประกนั 
อ่ืน ๆ 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 4,384,310.97 316,629.94 4,700,940.91 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (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 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,055,988.91) - (2,055,988.91) 

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

9.1 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั อตัราดอกเบ้ีย เงินกูร้้อย

ละ MLR-1.5 ต่อปี และ MOR-2.0 ต่อปี 

9.2 เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลคํ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี 

และ MOR ต่อปี 

9.3 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  รวม 
       และเคร่ืองใช ้   
       สาํนกังาน   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 41,549,000.00  324,448.66  20.00  653,216.09  42,526,684.75 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน -  -  -  190,918.69  190,918.69 
จาํหน่ายระหวา่งงวด -                       
มูลค่าสุทธิตามบญัชี -  -  (7.00)  (83,309.47)  (83,316.47) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด -  (58,852.54)  -  (225,795.95)  (284,648.49) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 41,549,000.00  265,596.12 13.00 535,029.36  42,349,638.48 

11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
รายการเปล่ียนแปลงของ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5.00 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด     - 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 5.00 
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12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

12.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี    

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 8,056,211.03  - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 9,143,500.55  11,945,736.87 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให้
บริษทัฯทราบ (IBNR) 2,179,505.12 

 
3,415,387.99 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
/ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 6,479,748.69  4,779,754.33 

ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 2,225,280.35  2,457,220.20 
รวม 28,084,245.74  22,598,099.39 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี    

สาํรองเบ้ียประกนัภยั -  4,120,275.73 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 5,921,208.56  4,999,287.60 

รวม 5,921,208.56  9,119,563.33 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22,163,037.18  13,478,536.06 

12.2 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯสาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 1,023,223.42 2,194,331.17 4,506,644.26 7,830,117.57 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     

      และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,930,691.02) 1,973,381.75 (9,606,422.08) (1,854,729.15) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (3,907,467.60) 4,167,712.92 (5,099,777.82) 5,975,388.42 
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12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 

12.3 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับงวด 3 เดือน 
และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
     ผลต่างจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (491,371.08) 4,165,147.46 (921,920.97) 10,102,971.01 

13. สินทรัพยอ่ื์น 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 1,995,217.10  1,477,825.83 
สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 2,781,416.32  4,376,924.10 
ลูกหน้ีอ่ืน 216,080.07  4,845,290.21 
เงินมดัจาํ 5,000,000.00  - 
อ่ืนๆ 5,430,033.28  4,584,875.75 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 15,422,746.77  15,284,915.89 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,535,029.70)  (1,627,518.69) 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13,887,717.07  13,657,397.20 

14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยายน 2564 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 58,163,256.21 (5,416,920.35) 52,746,335.86 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 11,852,093.87 (954,568.27) 10,897,525.60 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 143,811,203.03 (30,244,756.92) 113,566,446.11 

รวม 213,826,553.11 (36,616,245.54) 177,210,307.57 
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14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
-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 
สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 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 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ณ วนั ท่ี 1 มกราคม 92,104,977.37  85,105,272.39 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปีปัจจุบนั 84,120,288.58  136,796,733.48 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในงวดก่อน (598,146.70)  (5,488,650.96) 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและขอ้สมมุติ
ในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน (25,829,255.54)  (3,745,340.18) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (79,782,513.63)  (120,563,037.36) 
ยอดคงเหลือ 70,015,350.08  92,104,977.37 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับ
ประกนัภยัต่อจาํนวน 4.40 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 3.18 ลา้นบาท) 
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14. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั(ต่อ) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 68,613,230.91  190,252,535.03 
เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับงวด/ปี 189,393,163.85  198,555,938.09 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (114,195,191.73)  (320,195,242.21) 
ยอดคงเหลือ 143,811,203.03  68,613,230.91 

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ณวนัท่ี 1 มกราคม 28,909,034.49  91,890,236.68 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในงวดน้ี 89,816,290.54  91,670,175.19 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (48,114,229.45)  (154,651,377.38) 
ยอดคงเหลือ 70,611,095.58  28,909,034.49 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งสํารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จาํนวนเงิน 70.61 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 28.91 ลา้นบาท) เน่ืองจากสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจาํนวนตํ่ากว่าสาํรองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

15. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 14,466,017.28  11,473,389.78 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 18,161,428.31  9,200,878.32 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 32,627,445.59  20,674,268.10 
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16. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
    (หน่วย : บาท) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 239,663.25 251,070.25 718,989.75 753,210.75 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 32,495.00 41,324.25 97,485.00 123,972.75 

รวม ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน 272,158.25 292,394.50 816,474.75 877,183.50 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564   

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,286,101.00 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 718,989.75 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 97,485.00 
หกั ผลประโยชนโ์ครงการจ่าย (1,976,174.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  11,126,401.75 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 (อตัราร้อยละ)  (อตัราร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.09  1.09 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.00  2.00 

17. หน้ีสินอ่ืน 
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,576,041.53  3,574,589.85 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 5,532,537.75  2,407,693.36 
อ่ืน ๆ 7,332,613.10  11,985,839.74 
รวม 27,441,192.38  17,968,122.95 
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18. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

19. ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 (หน่วย:บาท) 

 
สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  (20,000.00)  875,988.91 
สินทรัพยอ่ื์น (333,144.94)  (561,319.78)  (92,488.99)  1,553,970.48 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 269,245.06  (180,113.34)  8,181,092.60  19,606,023.88 
รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (63,899.88)  (741,433.12)  8,068,603.61  22,035,983.27 

 

 

 

 

 

 

   (หน่วย:บาท) 
 สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  
 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

30 กนัยายน  
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานท่ีไม่ใช่

ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการจดัการ 

ค่าสินไหมทดแทน 

5,768,967.75  5,839,570.75  18,240,933.17  17,556,071.40 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ี 
ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการจดัการ
ค่าสินไหมทดแทน 

1,662,636.08  2,321,969.32  4,927,727.41  5,901,657.32 

ค่าภาษีอากร 522,813.68  246,237.32  1,021,589.98  964,688.14 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 1,424,423.87  1,145,280.25  3,906,734.88  3,761,098.94 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 9,378,841.38  9,553,057.64  28,096,985.44  28,183,515.80 
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20. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ผู้บริหาร   

เงินเดือนและค่าแรง 2,805,706.00  2,850,706.00  9,969,118.00  8,742,118.00 

ค่าใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 44,952.00  44,952.00  134,856.00  134,856.00 

อ่ืนๆ 144,953.75  191,360.50  427,165.85  539,463.50 

 2,995,611.75  3,087,018.50  10,531,139.85  9,416,437.50 

พนักงานอืน่        

เงินเดือนและค่าแรง 4,220,999.00  4,297,248.00  12,125,152.00  12,955,188.00 

ค่าใชจ่้าย – โครงการสมทบเงิน 68,634.00  67,338.00  193,684.32  173,804.15 

อ่ืนๆ 309,078.00  372,493.50  717,522.00  992,113.00 

 4,598,711.00  4,737,079.50  13,036,358.32  14,121,105.15 

รวม 7,594,322.75  7,824,098.00  23,567,498.17  23,537,542.65 

 
 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดงันี ้   

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,133,985.00  1,286,307.75  3,283,955.00  3,874,954.75 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 691,370.00  698,219.50  2,042,610.00  2,106,516.50 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 5,768,967.75  5,839,570.75  18,240,933.17   17,556,071.40 

รวม 7,594,322.75  7,824,098.00  23,567,498.17  23,537,542.65 
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21. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า
รายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,845,581.00  2,928,520.00  10,081,047.60  8,940,942.00 

ผลประโยชน์ระยะยาว 150,030.75  158,498.50  450,092.25  475,495.50 

รวม 2,995,611.75  3,087,018.50  10,531,139.85  9,416,437.50 

22. รายไดจ้ากการลงทุน 
สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียรับ 2,292,511.76  2,899,937.96  7,314,226.46  9,275,992.01 
เงินปันผล 1,911,870.00  1,614,341.00  6,746,917.14  5,397,663.87 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 2,285,500.00  -  2,285,500.00  - 
รวม 6,489,881.76  4,514,278.96  16,346,643.60  14,673,655.88 

23. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัฯคือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ
การดาํรงเงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

24. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 14.00 ลา้นบาท วาง
ไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  
พ.ศ. 2535 
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25. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารจาํนวน 35.00 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวางเป็นสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

26. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและบริษทัฯจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนั
คือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังานกองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกสิกรจาํกดัซ่ึงจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 0.33 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

27. เงินปันผลจ่าย 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.60 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 31.20 ลา้นบาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จากผล
กาํไรสะสมสาํหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุ้นรวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงิน
ปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

28. สาํรองตามกฎหมาย 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าทุนสาํรองน้ี
จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้
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29. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จาํกดัและภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวนเงินรวม 69.93  
ลา้นบาท และ 64.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัดงัน้ี 
 (หน่วย:บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินฝากธนาคาร    
คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 35,000,000.00  30,000,000.00 
คํ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 69,930,000.00  64,930,000.00 
 
คดฟ้ีองร้อง 
29.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั

โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็นจาํนวนเงินโดยรวมประมาณ 3.30 ลา้นบาท และ 3.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมจ์าํนวน 2.16 ลา้นบาท และ 1.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้
เสร็จและส่วนใหญ่บริษทัฯคาดว่าจะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใน
งบการเงินเป็นจาํนวน 2.03 ลา้นบาท และ 1.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การคํา้ประกนั 
29.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
29.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระตาม

สญัญาบริการระยะยาว รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,101,136.44  1,765,984.11 

รวม 1,101,136.44  1,765,984.11 
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30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
บริษทัฯดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจรับประกนัวินาศภยัและดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทยดงันั้นรายไดก้าํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไวแ้ละเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯได้
รายงานส่วนงานดาํเนินงานโดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ประกนัอคัคีภยัประกนัภยัทางทะเลและ
ขนส่งประกนัภยัรถยนตป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลประกนัภยัเบด็เตลด็ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของ
ส่วนงานของบริษทัฯสาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตลด็อ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย            
เบ้ียประกนัภยัรับ 11,512,579.08  7,102,394.05  81,696,070.07  547,739.17  8,455,780.11  109,314,562.48 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ (4,681,995.67)  (5,634,605.40)  (4,189,414.14)  (250,481.30)  (4,660,761.28)  (19,417,257.79) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 6,830,583.41  1,467,788.65  77,506,655.93  297,257.87  3,795,018.83  89,897,304.69 
บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ี

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 469,670.41  (353,960.04)  (58,731,749.86)  (122,097.13)  410,652.57  (58,327,484.05) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 7,300,253.82  1,113,828.61  18,774,906.07  175,160.74  4,205,671.40  31,569,820.64 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,140,198.06  1,669,629.92  662,780.25  87,021.16  1,724,742.56  5,284,371.95 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 8,440,451.88  2,783,458.53  19,437,686.32  262,181.90  5,930,413.96  36,854,192.59 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 1,318,461.52  94,689.33  4,744,332.68  126,793.67  1,514,570.28  7,798,847.48 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,658,607.62  938,092.63  9,979,250.11  103,030.88  1,483,997.24  15,162,978.48 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 542,717.23  416,905.64  27,916,137.43  2,848.17  278,627.93  29,157,236.40 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 4,519,786.37  1,449,687.60  42,639,720.22  232,672.72  3,277,195.45  52,119,062.36 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน           9,378,841.38 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน           (63,899.88) 
ขาดทุนจากการรับประกนัภัย             (24,579,811.27) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           4,204,381.76 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน           2,285,500.00 
รายไดอ่ื้น           464,461.52 
ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           (17,625,467.99) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           3,907,467.60 
ขาดทุนสําหรับงวด           (13,718,000.39) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 
 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563                                            

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตลด็อ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย            
เบ้ียประกนัภยัรับ 9,310,698.55  1,885,744.43  11,915,763.95  579,865.56  8,166,843.04  31,858,915.53 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ (2,548,645.49)  (909,881.40)  (665,635.60)  (256,640.72)  (4,345,300.06)  (8,726,103.27) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 6,762,053.06  975,863.03  11,250,128.35  323,224.84  3,821,542.98  23,132,812.26 
บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 259,085.42  (27,008.03)  40,801,983.82  (126,549.36)  59,524.61  40,967,036.46 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 7,021,138.48  948,855.00  52,052,112.17  196,675.48  3,881,067.59  64,099,848.72 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 791,481.38  275,050.08  132,111.78  89,125.38  1,601,469.39  2,889,238.01 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 7,812,619.86  1,223,905.08  52,184,223.95  285,800.86  5,482,536.98  66,989,086.73 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 2,330,573.30  227,627.26  27,486,989.75  122,269.38  (190,347.89)     29,977,111.80 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,172,535.89  262,060.04  1,620,726.09  107,550.60  1,390,813.02       5,553,685.64 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 770,590.55  463,375.64  3,368,554.59  3,051.33  276,276.09       4,881,848.20 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 5,273,699.74  953,062.94  32,476,270.43  232,871.31  1,476,741.22  40,412,645.64 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน           9,553,057.64 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน           (741,433.12) 
กาํไรจากการรับประกนัภัย           17,764,816.57 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           4,514,278.96 
รายไดอ่ื้น           173,810.26 
กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           22,452,905.79 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           (4,167,712.92) 
กาํไรสําหรับงวด           18,285,192.87 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 
 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตลด็อ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย            
เบ้ียประกนัภยัรับ 33,613,146.55  14,473,666.04  112,347,231.93  899,735.22  28,059,384.11  189,393,163.85 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ (10,834,330.50)  (10,327,249.75)  (5,803,660.20)  (333,577.86)  (15,082,392.69)  (42,381,211.00) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 22,778,816.05  4,146,416.29  106,543,571.73  566,157.36  12,976,991.42  147,011,952.85 
บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ี

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,389,612.00)  (876,168.33)  (57,974,554.49)  (33,647.54)  (655,202.29)  (60,929,184.65) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 21,389,204.05  3,270,247.96  48,569,017.24  532,509.82  12,321,789.13  86,082,768.20 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 3,181,554.32  3,198,046.54  959,452.77  119,817.49  5,546,012.87  13,004,883.99 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 24,570,758.37  6,468,294.50  49,528,470.01  652,327.31  17,867,802.00  99,087,652.19 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 8,902,037.55  (254,861.49)  13,978,551.98  332,788.64  8,440,514.75  31,399,031.43 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 7,803,035.00  1,954,693.44  14,046,776.29  169,442.56  4,787,711.76  28,761,659.05 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,624,711.86  1,207,100.47  35,245,068.88  4,558.52  864,657.26  38,946,096.99 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 18,329,784.41  2,906,932.42  63,270,397.15  506,789.72  14,092,883.77  99,106,787.47 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน           28,096,985.44 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8,068,603.61 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย           (36,184,724.33) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           14,061,143.60 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน           2,285,500.00 
รายไดอ่ื้น           1,209,409.90 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (18,628,670.83) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           5,099,777.82 
ขาดทุนสําหรับงวด           (13,528,893.01) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 
 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ประกนัอคัคีภยั  ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง 

 ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 ประกนัภยั
เบด็เตลด็อ่ืน 

 รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย            
เบ้ียประกนัภยัรับ 27,303,346.24  5,107,435.52  116,987,623.38  924,300.01  23,781,159.09  174,103,864.24 
(หกั)เบ้ียประกนัภยัต่อ (6,416,880.92)  (2,169,006.60)  (5,976,172.70)  (351,818.40)  (12,294,909.84)  (27,208,788.46) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 20,886,465.32  2,938,428.92  111,011,450.68  572,481.61  11,486,249.25  146,895,075.78 
บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 481,541.59  586,535.63  77,572,858.30  (55,558.73)  569,891.77  79,155,268.56 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 21,368,006.91  3,524,964.55  188,584,308.98  516,922.88  12,056,141.02  226,050,344.34 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,897,945.56  719,856.52  983,135.55  125,903.38  4,385,241.51  8,112,082.52 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 23,265,952.47  4,244,821.07  189,567,444.53  642,826.26  16,441,382.53  234,162,426.86 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย            
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย            

ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 2,571,228.94  (639,204.06)  83,533,650.55  277,814.55  3,102,208.51  88,845,698.49 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 6,413,589.93  754,225.86  14,645,843.93  160,146.23  3,903,475.42  25,877,281.37 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,175,106.89  1,386,817.12  45,082,615.47  5,002.39  890,533.35  49,540,075.22 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 11,159,925.76  1,501,838.92  143,262,109.95  442,963.17  7,896,217.28  164,263,055.08 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน           28,183,515.80 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน           22,035,983.27 
กาํไรจากการรับประกนัภัย           19,679,872.71 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ           14,673,655.88 
รายไดอ่ื้น           920,077.47 
กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           35,273,606.06 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           (5,975,388.42) 
กาํไรสําหรับงวด           29,298,217.64 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอาํนาจ 
                              ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 
 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั

เบด็เตลด็ 

สินทรัพยท่ี์ปัน

ส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 28,953,643.83 13,444,632.39 29,662,857.26 811,251.03 24,789,151.24 724,375,948.56 822,037,484.31 

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 30 กนัยายน 2564 53,014,615.39 20,727,926.97 153,324,307.73 878,442.57 35,210,639.86 42,661,991.69 305,817,924.21 

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. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 


