
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สนิทรัพย์

     เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 104,678,400.87        31,416,733.73          

     เบยีประกนัภัยคา้งรับ 7 37,839,758.43          13,242,928.80          

     รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 2,336,441.01            2,764,061.01            

     สนิทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 8 38,778,044.94          20,254,791.93          

     ลกูหนีจากสญัญาประกนัภัยตอ่ 9 6,177,187.51            15,793,665.78          

     สนิทรัพยล์งทนุ

        เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 10 605,222,476.18        620,284,862.62        

   เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบยีคา้งรับ 11 3,767,033.40            4,700,940.91            

     ทดีนิ  อาคารและอปุกรณ์ 12 42,334,340.71          42,526,684.75          

     สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอนื 13 5.00                          5.00                          

     สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 14 31,658,953.80          22,598,099.39          

     สนิทรัพยอ์นื 15 13,865,409.81          13,657,397.20          

               รวมสนิทรัพย์ 886,658,051.66        787,240,171.12        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(ลงชอื)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ

(  นายสกุจิ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐติพิานชิยางกรู   )

 บรษัิท จรัญประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วันท ี 31 ธันวาคม 2564



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนีสนิและสว่นของผูเ้จา้ของ

     หนีสนิจากสญัญาประกนัภัย 16 262,719,293.77        160,718,208.28        

     เจา้หนีบรษัิทประกนัภัยตอ่ 17 30,982,628.37          20,674,268.10          

     ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 3,492,287.74            2,632,196.23            

     ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 19 9,968,047.00            12,286,101.00          

     หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 14 9,377,198.03            9,119,563.33            

     หนีสนิอนื

        คา่เบยีประกนัภัยรับลว่งหนา้ 11,459,449.14          6,580,942.00            

        อนืๆ 20 42,622,875.81          17,968,122.95          

               รวมหนีสนิ 370,621,779.86        229,979,401.89        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(  นายสกุจิ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐติพิานชิยางกรู   )

ณ  วันท ี 31 ธันวาคม 2564
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(ลงชอื)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ

 บรษัิท จรัญประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)



(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนีสนิและสว่นของเจา้ของ

     สว่นของเจา้ของ

        ทนุเรอืนหุน้

          ทนุจดทะเบยีน

            หุน้สามัญ 12,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00        120,000,000.00        

          ทนุทอีอกและชําระแลว้  

            หุน้สามัญ 12,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00        120,000,000.00        

        สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 258,000,000.00        258,000,000.00        

        กําไรสะสม

            จัดสรรแลว้

                 ทนุสํารองตามกฎหมาย 12,000,000.00          12,000,000.00          

            ยังไมไ่ดจ้ัดสรร 88,527,479.66          147,263,618.86        

        องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 37,508,792.14          19,997,150.37          

                    รวมสว่นของเจา้ของ 516,036,271.80        557,260,769.23        

                    รวมหนีสนิและสว่นของเจา้ของ 886,658,051.66        787,240,171.12        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

 บรษัิท จรัญประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

(ลงชอื)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ

(  นายสกุจิ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐติพิานชิยางกรู   )

ณ  วันท ี 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได ้

เบยีประกนัภยัรับ 316,631,593.13      198,555,938.09      

หัก เบยีประกนัภยัจา่ยจากการเอาประกนัภยัตอ่ (59,751,583.01)       (34,466,402.43)       

เบยีประกนัภยัรับสทุธิ 256,880,010.12 164,089,535.66 

บวก(หัก) สํารองเบยีประกนัภยัทยีังไมถ่อืเป็นรายได ้(เพมิ) ลดจากปีกอ่น (117,882,835.77)     111,211,822.39      

เบยีประกนัภยัทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกนัภยัตอ่ 36 138,997,174.35 275,301,358.05 

รายไดค้า่จา้งและคา่บําเหน็จ 36 14,829,540.72 12,958,805.49 

รายไดจ้ากการลงทนุ 32. 36 16,906,301.91        17,521,112.33        

กําไรจากเงนิลงทนุ 2,285,500.00 - 

รายไดอ้นื 7,472,600.69 6,193,405.29 

รวมรายได ้ 180,491,117.67      311,974,681.16      

คา่ใชจ้า่ย
คา่สนิไหมทดแทน 66,953,561.52        124,204,156.03      

หัก คา่สนิไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภยัตอ่ (27,341,434.04) (16,525,776.45)

รวม 36 39,612,127.48 107,678,379.58 

คา่จา้งและคา่บําเหน็จ 36 45,975,676.85        30,581,146.07        

คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภยัอนื 36 75,809,907.56        51,639,060.46        
คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 22 39,921,273.14        39,103,195.32        

ผลขาดทนุทางดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 23 16,449,147.44 23,090,479.95

รวมคา่ใชจ้า่ย 217,768,132.47 252,092,261.38 

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงนิได ้ (37,277,014.80)       59,882,419.78        

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 14.2 8,962,561.20          (8,657,893.14)         

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี (28,314,453.60)       51,224,526.64 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(ลงชอื)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ

(   นายสกุจิ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐติพิานชิยางกรู   )

 บรษัิท จรัญประกนัภยั จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2564



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทจีะไมจ่ัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงานหลงัออกจากงาน 972,893.00             819,070.00             

ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื 14.3 (194,578.60)            (163,814.00)            

การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงานหลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี 778,314.40             655,256.00             

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กําไร(ขาดทนุ)จากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุทวีัดมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื 21,889,552.21        (37,092,139.27)       

ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื 14.3 (4,377,910.44)         7,418,427.85          

กําไร(ขาดทนุ)จากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุทวีัดมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื - สทุธจิากภาษี 17,511,641.77        (29,673,711.42)       

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื สําหรับปีสทุธจิากภาษี 18,289,956.17        (29,018,455.42)       

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม สําหรับปี (10,024,497.43)       22,206,071.22        

กําไรตอ่หุน้

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน (2.36) 4.27

จํานวนหุน้สามัญ 12,000,000 12,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(ลงชอื)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ

(   นายสกุจิ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐติพิานชิยางกรู   )

 บรษัิท จรัญประกนัภยั จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่)

สําหรับปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2564



(หน่วย : บาท)

2564 2563

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนนิงาน

     เบยีประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 293,267,987.75      206,037,796.98      

     เงนิสดรับ (เงนิจา่ย) เกยีวกับการประกันภัยตอ่ (41,257,641.23)       (31,389,658.07)       

     ดอกเบยีรับ 10,091,516.86        12,229,878.11        

     เงนิปันผลรับ 7,317,490.14          5,576,889.87          

     รายไดอ้นื 7,472,600.69          6,193,405.29          

     คา่สนิไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (67,149,827.72)       (84,209,361.53)       

     คา่จา้งและคา่บําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (28,596,253.57)       (18,718,015.06)       

     คา่ใชจ้า่ยในการรับประกันภัยอนื (75,809,907.56)       (51,639,060.46)       

     คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน (20,398,367.51)       (61,470,261.24)       

     คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ (3,553,056.03)         (5,982,966.19)         

     เงนิสดรับ - สนิทรัพยท์างการเงนิ 209,697,746.31      229,762,966.96      

     เงนิสดจา่ย - สนิทรัพยท์างการเงนิ (186,440,245.74)     (221,744,200.52)     

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนนิงาน 104,642,042.39      (15,352,585.86)       

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ

     อปุกรณ์ (180,375.25)            (253,038.31)            

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (180,375.25)             (253,038.31)             

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ

     เงนิปันผลจา่ย (31,200,000.00)       (6,000,000.00)         

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (31,200,000.00)       (6,000,000.00)         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ(ลดลง)สทุธิ 73,261,667.14          (21,605,624.17)         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วัน ตน้ปี 31,416,733.73        53,022,357.90        

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วัน สนิปี 104,678,400.87      31,416,733.73        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

 บรษัิท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2564

(ลงชอื)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ

(  นายสกุจิ  จรัญวาศน ์        นายพนธ ์ ฐติพิานชิยางกรู  )



สําหรับปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอนื

ของสว่นของเจา้ของ

จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ดจั้ดสรร ผลกําไร (ขาดทนุ) จาก

ทนุเรอืนหุน้ทอีอก สํารองตาม  การเปลยีนแปลงมลูคา่

หมายเหตุ และชาํระแลว้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ กฎหมาย เงนิลงทนุ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี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      

กําไรสําหรับปี - - - 51,224,526.64      - 51,224,526.64        

เงนิปันผลจา่ย 21 - - - (6,000,000.00)      - (6,000,000.00)         

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี - - - 655,256.00           (29,673,711.42)         (29,018,455.42)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี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      

ขาดทนุสําหรับปี - - - (28,314,453.60)    - (28,314,453.60)       

เงนิปันผลจา่ย 21 - - - (31,200,000.00)    - (31,200,000.00)       

กําไรเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี - - - 778,314.40           17,511,641.77          18,289,956.17        

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      88,527,479.66      37,508,792.14          516,036,271.80      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(  นายสกุจิ  จรัญวาศน ์          นายพนธ ์ ฐติพิานชิยางกรู   )

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ

 บรษัิท จรัญประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

(ลงชอื)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ

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

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
      

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1. ขอ้มูลบริษทัฯ 

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

เลขท่ี บมจ.เลขท่ี 0107537000807 ส านักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวินาศภยั 

1.2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

และเกิดความผนัผวนอยา่งมากในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอน

และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการ

ประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 และจดัท าข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

งบการเงินของบริษทัฯจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน       

งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดท าข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยท่ีจัดท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้

ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ

การเงินของบริษทั 

2.3 มาตราฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน

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

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั 

3.1. การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั 

บริษทัฯจัดประเภทของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัย รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะ
พิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัจ านวนภาระ
ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าว
ขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสญัญาประกนัภยั และสญัญาประกนัภยัต่อเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการ
ลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทาง
การเงินแต่ไม่ไดท้ าใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นราย
สญัญา ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา หากสญัญาใดจดัประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสญัญาประกนัภยั
ตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพนัทั้งหมดถูกท าใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดถูกจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาอาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หาก
พบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

บริษทัฯจดัประเภทสัญญาประกนัภยัทุกฉบบัเป็นสัญญาประกนัภยัระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกนัภยัท่ีมี
ระยะเวลาคุม้ครองภายใตส้ัญญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการต่ออายุอตัโนมติั สัญญาประกนัภยัท่ีให้
ความคุม้ครองโรคร้ายแรง การประกนัภยัอุบติัเหตุ หรือการประกนัภยัสุขภาพ ท่ีมีระยะเวลาของสัญญา 
เกินกว่า 1 ปี บริษทัสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพ่ิมหรือลดเบ้ียประกันภยัหรือเปล่ียนแปลง
ผลประโยชนใ์ดๆ ในสญัญาประกนัภยัตลอดอายสุญัญาได ้

3.2. การรับรู้รายได ้

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 
เบ้ียประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบ้ีย
ประกันภัยต่อและส่งคืนแลว้และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ส าหรับ
กรมธรรม์ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความ
คุม้ครองเป็นรายปี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.2. การรับรู้รายได ้(ต่อ) 
(ข) เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยั
ต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ค) รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ  
รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ  
ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่านายหนา้ส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก 
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 
ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้
เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3. ส ารองเบ้ียประกนัภยั 
(ก) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัฯ ตั้งเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ือง
การจดัสรรเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยัดงัน้ี 

ประเภทการประกนั วธีิการค านวณเงินส ารอง 

- การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว  การประกนัอุบติัเหต ุ        
การเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อย ของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัยงัคง
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

- การประกนัภยัอ่ืน - วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(ข) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ารองไวเ้พ่ือชดใชค่้าสินไหมทดแทนท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลา
เอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
มากกวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.4. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ
การแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

บริษทัฯไดต้ั้งส ารองเพ่ิมเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯ ทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

3.5. ค่าจา้ง ค่าบ าเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

3.7. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาก
จ านวนท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียก
เก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

3.8. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึน
โดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองค่าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยการค านวณส ารองประกนัภยั 

บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหน้ีคงคา้งและ
สถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม/ลดในระหวา่งปีจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.9. ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจ าท่ีวางไวจ้ากการ
รับประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และ
รายการคา้งรับอ่ืนๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภัยคา้งรับ หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดย
บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึง
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ าท่ีบริษทัถือ
ไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และ
รายการค้างจ่ายอ่ืนๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ แสดงรายการ
ประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หน้ีประกนัภยัต่อ) 
เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2)  กิจการตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายช าระหน้ีสิน 

3.10. สินทรัพยท์างการเงิน - เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

(ก) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

บริษทัฯ สามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ี
จะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืม โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้จ าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าจ าหน่าย/รับรู้น้ี
จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด เม่ือ
บริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน 

 



 
- 7 - 

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

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.10. สินทรัพยท์างการเงิน – เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด (บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) แสดงตาม
มูลค่ายติุธรรม และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (นโยบาย
การบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563: เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท า
การสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดย
ใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณ
จากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน และมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประมาณมูลค่ายติุธรรมท่ียอมรับทัว่ไป 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าในส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอน
เปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนเงินลงทุน จะถูกบนัทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้
เขา้ก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนว่าหลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า โดยพิจารณาจากหลกัฐานท่ี
แสดงให้เห็นว่าตน้ทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้และมีการลดลง
อยา่งมีสาระส าคญัหรืออยา่งต่อเน่ืองของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจนต ่ากวา่ราคาทุน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน             
งบก าไรขาดทุน 

3.11. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

อสังหาริมทรัพยร์อการขาย แสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยการ
ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยด์งักล่าว 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.12. เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี            
คาดวา่จะเกิดข้ึนโดยใชว้ิธีการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพ่ิม/ลดในระหว่างปีจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

3.13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
(ก) ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
(ข) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน

โดยประมาณดงัน้ี 
อาคาร และส่วนปรับปรุง 20   ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอปุกรณ์ส านกังาน   5   ปี 
ยานพาหนะ   5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

3.14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุ
การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี 
 

3.15. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช ้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  
บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.16. ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระโดยค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใช้

อตัราภาษีท่ีประกาศ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งช าระในปีก่อนๆ 

(ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
1) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นบริษทัฯวดั
มูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับ
งวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯ
คาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษี 

2) บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี และรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีกต่็อเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

3) บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะไม่มี
ก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชนห์รือมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

4) บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้
กรณีท่ีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

3.17. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั
กับบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.18. ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้ าการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติท่ี
หลากหลายรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงใน
จ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

บริษทัฯรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนใน
ก าไรขาดทุน 

3.19. ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพย ์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตรา
สารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และเงินใหกู้ย้ืม ตามวิธีการทัว่ไป (General Approach) ตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินฯ โดยบริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือเม่ือมีการ
ดอ้ยค่า อย่างไรก็ตาม หากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
นบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนนั้นดว้ย
จ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.19. ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน (ต่อ) 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดา้นเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญา และสถานะคงคา้งของการจ่ายช าระเป็นส าคญั เช่น คา้งช าระ
เกินกวา่ 30 วนั และหากคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั จะถือวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั บริษทัฯจะใชวิ้ธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯมีนโยบายตดัจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน
ออกจากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีได ้

3.20. การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการและจดั
ประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธี
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัด
จ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน การค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่าย
จะค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

3.21. การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลงหรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินกต่็อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิก
ภาระผกูพนันั้นหรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น  

3.22. การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนัและแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.23. สญัญาเช่า บริษทัในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ี
เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและ
มูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบท่ี
สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน บริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไร
หรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญา
เช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

3.24. เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้
รวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

3.25. ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  
บริษทัฯ บนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็น
ภาระผูกพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งช าระหรือชดใช้
ตามภาระผูกพันนั้น และจ านวนท่ีต้องชดใช้ดงักล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

3.26. การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้าร
ประมาณและการตั้ งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.27. ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกล
ยทุธ์ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.28. ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค านวณโดยการหาร
ยอดก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ในระหว่างปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั    

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

4.1. ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกนัภยัคา้ง
รับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้ง และตาม
สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนสินทรัพยจ์าการประกนัภยัต่อ พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูล
เงินกองทุนท่ีปรากฎอยู ่ณ วนัปิดบญัชี และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

4.2. ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงิน การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของบริษทัฯข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการ
ประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ี ความน่าจะเป็นของการไดรั้บ
ช าระหน้ี ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณไว ้ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

4.  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าซากส าหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่าง
ไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการ
ขายหรือเลิกใช ้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

4.4. ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะ
สามารถน าไปหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีได ้บริษทัไดค้ านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและ
การวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็นไปได ้เพ่ือใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สมมติฐานของบริษทัเก่ียวกบัความสามารถในการท าก าไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์
ของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี และการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีส าคญัในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจท าให้
เกิดผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัของฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

4.5. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯตอ้งประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
ตอ้งใชวิ้ธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยขอ้สมมติฐานหลกัท่ี
ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทน จ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จ านวน
คร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึง
อาจแตกต่างกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

4.6. ผลประโยชนพ์นกังาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.7. ส ารองความเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุด  

ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึง
การประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและ
ประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

4.8. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจ านวนท่ีไดบ้นัทึกไว้
แลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณ
ไว ้

5. การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสิน

ใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั

มูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี

สภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้น

ใหม้ากท่ีสุด   

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
  ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
  ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึน

ประจ า 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

5. การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2564 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน 207,155,377.49 207,155,377.49 - - 207,155,377.49 

เงินลงทุนทัว่ไป 8,281,509.68 - - 8,281,509.68 8,281,509.68 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,678,400.87 104,678,400.87 - - 104,678,400.87 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 37,839,758.43 - - 37,839,758.43 37,839,758.43 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง
สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ 4,244,977.73 - - 4,244,977.73 4,244,977.73 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 6,177,187.51 - - 6,177,187.51 6,177,187.51 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด      
 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,200,000.00 - - 6,200,000.00 6,200,000.00 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 259,313,967.23 - 259,313,967.23 - 259,313,967.23 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่                       

ครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 124,271,621.78 124,271,621.78 - - 124,271,621.78 
เงินใหกู้ย้มื 3,767,033.40 - - 3,767,033.40 3,767,033.40 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง                 

- ค่าสินไหมทดแทน 57,666,129.33 - - 57,666,129.33 57,666,129.33 
เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 30,982,628.37 - - 30,982,628.37 30,982,628.37 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

5. การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2563 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

ตราสารทุน 182,881,995.68 182,881,995.68 - - 182,881,995.68 
เงินลงทุนทัว่ไป 8,279,839.29 - - 8,279,839.29 8,279,839.29 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,416,733.73 31,416,733.73 - - 31,416,733.73 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 13,242,928.80 - - 13,242,928.80 13,242,928.80 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง
สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ 4,278,822.47 - - 4,278,822.47 4,278,822.47 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 15,793,665.78 - - 15,793,665.78 15,793,665.78 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด      
 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,600,000.00 - - 6,600,000.00 6,600,000.00 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 288,041,853.10 - 288,041,853.10 - 288,041,853.10 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่                       

ครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 134,481,174.55 134,481,174.55 - - 134,481,174.55 
เงินใหกู้ย้มื 4,700,940.91 - - 4,700,940.91 4,700,940.91 
หนี้สินทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง                 

- ค่าสินไหมทดแทน 92,104,977.37 - - 92,104,977.37 92,104,977.37 
เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 20,674,268.10 - - 20,674,268.10 20,674,268.10 

วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการ

ซ้ือขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

บริษทัฯไดมี้การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 3.10  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
              (หน่วย: บาท) 

 2564  2563 
เงินสด 693,773.01  783,415.89 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 93,984,627.86  20,633,317.84 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินก าหนดระยะเวลา 10,000,000.00  10,000,000.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,678,400.87  31,416,733.73 

7. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบ

ก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

 ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม  ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 19,461.06  33,187,372.95  33,206,834.01  757,306.39  10,770,835.28  11,528,141.67 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 1,493,789.85  1,679,912.21  3,173,702.06  26,887.75  350,464.34  377,352.09 

คา้งรับ 30 - 60  วนั -  1,153,504.74  1,153,504.74  5,670.40  665,322.05  670,992.45 

คา้งรับ 60 - 90 วนั -  298,398.67  298,398.67  -  616,637.30  616,637.30 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 4,979.04  1,164,354.59  1,169,333.63  -  858,096.97  858,096.97 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1,518,229.95  37,483,543.16  39,001,773.11  789,864.54  13,261,355.94  14,051,220.48 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (1,162,014.68)  (1,162,014.68)  -  (808,291.68)  (808,291.68) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 1,518,229.95  36,321,528.48  37,839,758.43  789,864.54  12,453,064.26  13,242,928.80 

8. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 4,244,977.73   4,278,822.47 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 34,533,067.21  15,975,969.46 

รวม 38,778,044.94  20,254,791.93 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

9. ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 6,177,187.51  15,793,665.78 

รวม 6,177,187.51  15,793,665.78 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 6,177,187.51  15,793,665.78 

รวม 6,177,187.51  15,793,665.78 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 
10.1. จ าแนกตามการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 2564  2563 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ – หุน้ทุน 4,923,750.00   8,746,500.00   8,704,990.00   23,307,000.00  
หลกัทรัพยเ์อกชน – หุน้ทุน 163,286,087.00   198,408,877.49   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  215,436,887.17  166,165,397.00  191,161,834.97 
บวก (หกั)  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  46,885,990.17  -  24,996,437.97  - 

รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน/เงนิลงทุนเผ่ือขาย 215,436,887.17  215,436,887.17  191,161,834.97  191,161,834.97 

        
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย/ 
     เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 

 
 

 
    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,200,000.00    6,600,000.00   
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 295,000,000.00    307,000,000.00   
เงินฝากธนาคาร 124,930,000.00    134,930,000.00   

รวม 426,130,000.00    448,530,000.00   
(หกั) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (36,344,410.99)    (19,406,972.35) 

  

รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย/เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 389,785,589.01    429,123,027.65 

  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 605,222,476.18    620,284,862.62   
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
10.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 2564 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 200,000.00 6,000,000.00 - 6,200,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 92,000,000.00 183,000,000.00 20,000,000.00 295,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด            
เกินกวา่ 3 เดือน 110,930,000.00 14,000,000.00 - 124,930,000.00 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (15,737,787.08) (20,576,202.62) (30,421.29) (36,344,410.99) 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 187,392,212.92 182,423,797.38 19,969,578.71 389,785,589.01 

 (หน่วย : บาท) 
 2563 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,600,000.00 5,000,000.00 - 6,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 75,000,000.00 222,000,000.00 10,000,000.00 307,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด            
เกินกวา่ 3 เดือน 134,930,000.00 - - 134,930,000.00 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (5,886,727.48) (13,513,117.91) (7,126.96) (19,406,972.35) 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 205,643,272.52 213,486,882.09 9,992,873.04 429,123,027.65 

10.3. ตราสารหน้ีท่ีวดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 (หน่วย : บาท) 
 2564 
 มูลค่าตามบญัชี ค่าเผื่อผลขาดทุน  
 ขั้นตน้ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มูลค่าตามบญัชี 

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 391,130,000.00 (1,344,410.99) 389,785,589.01 

ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 35,000,000.00 (35,000,000.00) - 

รวม 426,130,000.00 (36,344,410.99) 389,785,589.01 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
10.4. มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2564 

 กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญา         
จากสินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีก าหนด
ไวไ้ม่เป็นการรับช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากจ านวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาจาก
สินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีก าหนดไว้
เป็นการรับช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

จ านวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

 

มูลค่ายติุธรรม            

จ านวนการ
เปล่ียนแปลงในใน
มูลค่ายติุธรรม
ส าหรับปี มูลค่ายติุธรรม            

จ านวนการ
เปล่ียนแปลงในใน
มูลค่ายติุธรรม
ส าหรับปี 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่                            
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - - 6,200,000.00 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 259,313,967.23 35,686,032.77 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนด                
เกินกวา่ 3 เดือน - - 124,271,621.78 658,378.22 

รวม - - 389,785,589.01 36,344,410.99 

 (หน่วย: บาท) 
 2563 

 กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญา         
จากสินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีก าหนด
ไวไ้ม่เป็นการรับช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากจ านวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาจาก
สินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีก าหนดไว้
เป็นการรับช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

จ านวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

 

มูลค่ายติุธรรม            

จ านวนการ
เปล่ียนแปลงในใน
มูลค่ายติุธรรม
ส าหรับปี มูลค่ายติุธรรม            

จ านวนการ
เปล่ียนแปลงในใน
มูลค่ายติุธรรม
ส าหรับปี 

เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนดที่                            
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - - 6,600,000.00 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 288,041,853.10 18,958,146.90 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนด                
เกินกวา่ 3 เดือน - - 134,481,174.55 448,825.45 

รวม - - 429,123,027.65 19,406,972.35 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
10.5. องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

2564 2563 

เงนิลงทุนเผ่ือขายที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน – สุทธิจากภาษี  

ยอดคงเหลือตน้ปี 19,997,150.37 49,670,861.79 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 17,511,641.77 (29,673,711.42) 
ยอดคงเหลือปลายปี 37,508,792.14 19,997,150.37 

10.6. เงินลงทุนท่ีติดภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จ านวน 89.93 ลา้นบาท และ 64.93 

ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามหมายเหตุ 37 

11. เงินใหกู้ย้ืม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับท่ีคา้ง
ช าระ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2564 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื  

รวม 

 
 ทรัพยสิ์นจ านอง

เป็นประกนั 
อ่ืน ๆ 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 3,611,099.16 155,934.24 3,767,033.40 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 2,035,988.91 - 2,035,988.91 

รวม 5,647,088.07 155,934.24 5,803,022.31 

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

รวมเงนิให้กู้ยืม - สุทธิ 3,611,099.16 155,934.24 3,767,033.40 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

11. เงินใหกู้ย้ืม (ต่อ) 

   (หน่วย : บาท) 

 2563 

การจดัชั้น เงินใหกู้ย้มื  
รวม 

 
 ทรัพยสิ์นจ านอง

เป็นประกนั 
อ่ืน ๆ 

 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 4,384,310.97 316,629.94 4,700,940.91 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 2,055,988.91 - 2,055,988.91 

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

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

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

11.1 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินให้กูย้ืมแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อตัราดอกเบ้ีย เงินกู้
ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    

11.2 เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลค ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-1.5 ต่อ

ปี และ MOR ต่อปี 

11.3 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
      (หน่วย: บาท)  
  2564 
 
 

  
 
 

ท่ีดิน 

 
 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
 
 

รวม 

 

ราคาทุน :        
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 41,549,000.00 80,536,138.70 4,406,120.29 13,540,094.31 140,031,353.30  
     ซ้ือเพ่ิม  - - 266,750.47 - 266,750.47  
     ตดัจ  าหน่าย  - - (473,642.96) (1,612,475.69) (2,086,118.65)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  41,549,000.00 80,536,138.70 4,199,227.80 11,927,618.62 138,211,985.12  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :         
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 80,211,690.04 3,752,904.20 13,540,074.31 97,504,668.55  
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   - 78,685.63 294,033.67 - 372,719.30  
     จ าหน่าย  - - (387,274.75) (1,612,468.69) (1,999,743.44)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 80,290,375.67 3,659,663.12 11,927,605.62 95,877,644.41  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :          
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 41,549,000.00 324,448.66 653,216.09 20.00 42,526,684.75  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 41,549,000.00 245,763.03 539,564.68 13.00 42,334,340.71  

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :               
     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    372,719.30      
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
      (หน่วย: บาท)  
  2563  
 
 

  
 
 

ท่ีดิน 

 
 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
 
 

รวม 

 

ราคาทุน :        
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 41,549,000.00 80,536,138.70 4,470,676.57 13,540,094.31 140,095,909.58  
     ซ้ือเพ่ิม  - - 253,038.31 - 253,038.31  
     ตดัจ  าหน่าย  - - (317,594.59) - (317,594.59)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  41,549,000.00 80,536,138.70 4,406,120.29 13,540,094.31 140,031,353.30  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :         
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 80,133,004.41 3,701,193.35 13,388,945.73 97,223,143.49  
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   - 78,685.63 361,044.63 151,128.58 590,858.84  
     จ าหน่าย  - - (309,333.78) - (309,333.78)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 80,211,690.04 3,752,904.20 13,540,074.31 97,504,668.55  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :          
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 41,549,000.00 403,134.29 769,483.22 151,148.58 42,872,766.09  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 41,549,000.00 324,448.66 653,216.09 20.00 42,526,684.75  

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :               
     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    590,858.84      
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม จ านวน 

93.74 ลา้นบาท และจ านวน 95.20 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่สินทรัพยย์งัคงใชง้าน

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

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 

 (หน่วย: บาท) 

   

   

โปรแกรม   

คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน  - 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,941,571.03 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,929,121.55 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 12,444.48 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,941,566.03 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,941,566.03 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 5.00 

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2564 - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2563 12,444.48 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

14. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
14.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และ 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2564  2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 12,033,053.46  - 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 8,148,313.91  11,945,736.87 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให้
บริษทัฯทราบ (IBNR) 1,343,648.62 

 
3,415,387.99 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
/ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 8,140,328.41  4,779,754.33 

ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 1,993,609.40  2,457,220.20 
รวม 31,658,953.80  22,598,099.39 
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับญัชี    

ส ารองเบ้ียประกนัภยั -  4,120,275.73 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,377,198.03  4,999,287.60 

รวม 9,377,198.03  9,119,563.33 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22,281,755.77  13,478,536.06 

14.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2564  2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 4,413,147.54  8,629,568.45 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (13,375,708.74)  28,324.69 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (8,962,561.20)  8,657,893.14 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

14. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ต่อ) 

14.3 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2564  2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน (194,578.60) 
 

(163,814.00) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร(ขาดทุน)จากการ                                                            

วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (4,377,910.44) 
  

7,418,427.85 
 (4,572,489.04)  7,254,613.85 

14.4 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2564  2563 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (37,277,014.80)  59,882,419.78 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,455,402.96)  11,976,483.95 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน    
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี -  - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    

ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี - 

 
(2,195,164.83) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,481,198.02)  (1,107,177.98) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (25,960.22)  (16,248.00) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (8,962,561.20)  8,657,893.14 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

15. สินทรัพยอ่ื์น 
 (หน่วย: บาท) 
 2564  2563 
ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 2,055,373.23   1,477,825.83 

สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 2,016,032.86  4,376,924.10 

ลูกหน้ีอ่ืน 5,658,499.99  4,845,290.21 

อ่ืนๆ 5,294,731.22  4,584,875.75 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 15,024,637.30  15,284,915.89 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,159,227.49)  (1,627,518.69) 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13,865,409.81  13,657,397.20 

16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
  (หน่วย: บาท) 

 2564 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 49,882,493.06 (3,179,584.56) 46,702,908.50 
- คา่สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 7,783,636.27 (1,065,393.17) 6,718,243.10 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 205,053,164.44 (34,533,067.21) 170,520,097.23 

รวม 262,719,293.77 (38,778,044.94) 223,941,248.83 
 

 (หน่วย: บาท) 

 2563 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 

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

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 92,104,977.37  85,105,272.39 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 94,851,583.41  136,796,733.48 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
   ท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน (21,038,743.74) 

 
(5,488,650.96) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ 
   ส ารองคา่สินไหมทดแทน (6,537,202.97)  (3,745,340.18) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (101,714,484.74)  (120,563,037.36) 
ยอดคงเหลือ 57,666,129.33  92,104,977.37 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับ
ประกนัภยัต่อจ านวน 1.64 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 3.18 ลา้นบาท) 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม        68,613,230.91         190,252,535.03 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 316,631,593.13                198,555,938.09 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (180,191,659.60)  (320,195,242.21) 
ยอดคงเหลือ 205,053,164.44  68,613,230.91 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,909,034.49  91,890,236.68 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี 146,569,556.45  91,670,175.19 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี (75,920,734.71)  (154,651,377.38) 
ยอดคงเหลือ 99,557,856.23  28,909,034.49 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 99.56 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 28.91 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย:บาท) 

ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการคา่สินไหมทดแทน : 
    

 
  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 64,010,739 55,364,197 71,469,051 171,146,908 131,607,373 91,898,667  

- หน่ึงปีถดัไป 63,261,824 55,203,840 65,399,721 175,520,628 121,490,921   
- สองปีถดัไป 65,920,735 51,323,420 55,573,021 163,013,083    
- สามปีถดัไป 65,700,784 51,353,630 53,656,075     
- ส่ีปีถดัไป 65,700,784 51,345,094      
- หา้ปีถดัไป 65,700,784       
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 65,700,784 51,345,094 53,656,075 163,013,083 121,490,921 91,898,667 547,104,624 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (65,700,784) (51,343,745) (53,655,175) (153,538,914) (100,459,496) (65,965,475) (490,663,590) 

รวม - 1,349 900 9,474,169 21,031,425 25,933,191 56,441,034 
ปีอุบติัเหตุก่อน 2558       1,158,874 
อ่ืนๆ       67,571 

รวมส ารองคา่สินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      57,667,479 

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย:บาท) 

ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการคา่สินไหมทดแทน :  
    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 47,303,374 45,887,288 60,216,395 133,884,158 113,889,725 72,439,294  
- หน่ึงปีถดัไป 46,158,395 46,222,054 57,141,350 136,393,962 106,691,796   
- สองปีถดัไป 48,653,956 43,058,124 48,547,921 125,514,370    
- สามปีถดัไป 48,501,457 43,080,788 46,691,204     
- ส่ีปีถดัไป 48,501,457 43,075,414      
- หา้ปีถดัไป 48,501,457       
ประมาณการคา่สินไหมทดแทนสมับูรณ์ 48,501,457 43,075,414 46,691,204 123,514,370 106,691,796 72,439,294 440,913,535 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (48,501,457) (43,074,816) (46,690,979) (114,335,817) (85,468,289) (52,812,517) (390,883,876) 

รวม - 597 225 9,178,554 21,223,507 19,626,776 50,029,659 
ปีอุบติัเหตุก่อน 2558       1,158,874 
อ่ืนๆ       (1,484,921) 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิหลงัการประกนัภยัต่อ      49,703,612 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

ขอ้สมมติ 
ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าส ารองท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั  เป็นดงัน้ี 

(ก) ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 
ส าหรับการท าการประเมิน บริษทัฯไดใ้ชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3 วิธีดงัน้ี  
1) วิธีพฒันาการสินไหม (Chain Ladder method) ส าหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน  
2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรือ “BF” ส าหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ สินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน  
3) วิธี Expected Loss Ratio หรือ “ELR”  

โดยปกติบริษทัมกัใชว้ิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าส ารองไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน ยกเวน้
ในปีอุบติัเหตุใหม่ๆ ซ่ึงขอ้มูลพฒันาการยงัมีไม่มากพอ ดงันั้นจึงอาจตอ้งใชป้ระมาณการวิธี BF หรือ ELR ตาม
ความเหมาะสม แลว้แต่กรณี ซ่ึงสมมติฐานหลกัของทั้งสองวิธีดงักล่าวก็คืออตัราส่วนสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 
(Ultimate Loss Ratio) ซ่ึงในการพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริษทัฯก็จะค านึงถึงขอ้มูลในอดีตประกอบ
กบัปัจจยัอ่ืนท่ี สะทอ้นถึงหน้ีสินท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปล่ียนแปลงใน
นโยบายการรับประกนัภยั หรือ เปล่ียนแปลงความคุม้ครองในกรมธรรม ์เป็นตน้ 

(ข) ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประมาณส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ 
ในการประมาณส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้บริษทัฯใชวิ้ธี Kittel’s 
Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอา้งอิงของ Conger และ Nolibos เร่ือง “Estimating 
ULAE Liabilities: Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใชจ่้ายภายในของ
บริษทัฯ เพ่ือวิเคราะห์และประมาณค่าใชจ่้ายของฝ่ายสินไหม และค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนอ่ืนท่ี
ไม่สามารถจดัสรรได ้ซ่ึงการประมาณดว้ยวิธีดงักล่าวนั้นไดพิ้จารณาอตัราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉล่ียของค่า
ความเสียหายจ่าย โดยบริษทัฯจะพิจารณาเลือกอตัราส่วนน้ีจากขอ้มูลในอดีตอยา่งนอ้ย 3 ปี 

17. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
 (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 15,198,091.81  11,473,389.78 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 15,784,536.56  9,200,878.32 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 30,982,628.37  20,674,268.10 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

18. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
ณวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ านวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาทอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MOR–3.00 ต่อปีซ่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 37 

19. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 958,653.00  1,004,281.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 129,980.00  165,297.00 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน (972,893.00)  (819,070.00) 
รวมค่าใชจ่้าย 115,740.00  350,508.00 
ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้    
มุลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผกูพนั 8,364,954.00  9,184,024.00 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน (972,893.00)  (819,070.00) 
รวมภาระผกูพนั 7,392,061.00  8,364,954.00 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั    
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,286,101.00  13,294,767.00 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 958,653.00  1,004,281.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 129,980.00  165,297.00 
หกัผลประโยชนโ์ครงการจ่าย (2,927,591.00)  (1,359,174.00) 
ผลขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน ์ 493,797.00  - 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน (972,893.00)  (819,070.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,968,047.00  12,286,101.00 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

19. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน(ต่อ) 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  ปี 2564 ปี 2563 
  ร้อยละ ร้อยละ 
การเกษียณอาย ุ  60 ปี 60 ปี 
อตัราคิดลด  1.67 1.09 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน  1.50 2.00 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  0.00–20.00 0.00–20.00 
อตัรามรณะ  TMO2017 TMO2017 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดข้ึน
จาก 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐาน 
(หน่วย:บาท) 

2564 2563 
การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง (214,828.00) (841,281.00) 
การเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ (120,044.00) - 
การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (638,021.00) 22,211.00 

รวม (972,893.00) (819,070.00) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ
เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลณวนัท่ีรายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(หน่วย:บาท) 

เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) (512,835.00) 564,930.00 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) 616,024.00  (569,107.00) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ10.0) (81,403.00) 83,387.00 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

20. หน้ีสินอ่ืน 
 (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,763,315.07  3,574,589.85 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 5,502,860.90  2,407,693.36 
อ่ืนๆ 9,356,699.84  11,985,839.74 
รวม 42,622,875.81  17,968,122.95 

21. เงินปันผลจ่าย 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จาก
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.60 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 31.20 ลา้นบาท บริษทั
ฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผล
ก าไรสะสมส าหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงิน
ปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

22. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ 
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 22,214,903.04  22,201,672.59 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการ 
รับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 7,551,103.01  7,502,313.20 
ค่าภาษีอากร 1,637,018.71  1,089,141.90 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,215,000.00  1,015,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 6,303,248.38  7,295,067.63 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 39,921,273.14  39,103,195.32 
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23. ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ      (20,000.00)       2,055,988.91 
สินทรัพยอ่ื์น (468,291.20)  1,627,518.69 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 16,937,438.64  19,406,972.35 
รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 16,449,147.44  23,090,479.95 

24. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 
ผู้บริหาร    
เงินเดือนและค่าแรง 12,779,824.00  11,537,824.00 
ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 179,808.00  179,808.00 
อ่ืนๆ 568,186.60  697,008.00 
 13,527,818.60  12,414,640.00 
พนักงานอ่ืน    
เงินเดือนและค่าแรง 16,236,942.00  17,265,256.00 
ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 243,993.69  237,312.59 
อ่ืนๆ                1,470,590.75                 1,286,932.00 
 17,951,526.44  18,789,500.59 
รวม 31,479,345.04  31,204,140.59 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดังนี ้    
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 4,423,681.00  5,161,263.00 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 2,625,761.00  2,826,205.00 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 24,429,903.04  23,216,672.59 
รวม 31,479,345.04  31,204,140.59 
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25. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า
รายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,927,695.60  11,746,762.00 
ผลประโยชน์ระยะยาว 600,123.00  667,878.00 
รวม 13,527,818.60  12,414,640.00 

26. ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 (หน่วย:บาท) 

 
 

จ านวนก่อนภาษี 
ผลประโยชน์
(ค่าใชจ่้าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิจาก
ภาษี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564    
ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุน 
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 21,889,552.21 (4,377,910.44) 17,511,641.77 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
พนกังานหลงัออกจากงาน 972,893.00 (194,578.60) 

 
778,314.40 

รวม 22,862,445.21 (4,572,489.04) 18,289,956.17 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563    
ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุน 
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (37,092,139.27) 7,418,427.85 (29,673,711.42) 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
พนกังานหลงัออกจากงาน 819,070.00 (163,814.00) 655,256.00 

รวม (36,273,069.27) 7,254,613.85 (29,018,455.42) 
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27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

27.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และ
เวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารอง 
และการพิจารณารับประกนัภยั รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสงัคมและวฒันธรรม ซ่ึง
ปัจจยัดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับ
ประกนัภยัได ้

ปัจจยัความเส่ียงดา้นการประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหม
ทดแทน เน่ืองจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายส าคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้รวมไปถึงความ
เส่ียงจากความไม่สมดุลของสดัส่วนของผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับประกนัภยั ซ่ึงนโยบายการรับ
ประกนัภยัของบริษทัฯ จะเลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต ่า โดยจะพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น 
ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติประเภท   ต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ จะพิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึง
ค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การบริหารความเส่ียง
ส าหรับภัยท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจัดให้มีการประกันภยัต่อกบับริษทัประกนัภัยต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การ
ประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of 
Loss Reinsurance) จึงท าใหค้วามเส่ียงท่ีเกิดจากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุม
กระบวนการจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ให้เป็นระบบ รัดกุม และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจริง 
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27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

27.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั (ต่อ) 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 
(หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

 ส ารอง                        

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองเบ้ีย

ประกนัภยัส่วนท่ี 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารอง                    

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองเบ้ีย

ประกนัภยัส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
       

อคัคีภยั 23,890,920.01 (9,023,656.48) 14,867,263.53 18,502,814.66 (5,095,601.37) 13,407,213.29 

ทางทะเลและขนส่ง 9,782,770.33 (7,145,278.34) 2,637,491.99 4,346,331.93 (2,184,528.90) 2,161,803.03 

รถยนต ์ 151,606,337.08 (7,740,918.24) 143,865,418.84 30,789,296.00 (1,660,200.24) 29,129,095.76 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 559,901.75 (224,320.08) 335,581.67 594,040.52 (235,698.43) 358,342.09 

เบด็เตล็ด 19,213,235.27 (10,398,894.07) 8,814,341.20 14,380,747.80 (6,799,940.52) 7,580,807.28 

รวม 205,053,164.44 (34,533,067.21) 170,520,097.23 68,613,230.91 (15,975,969.46) 52,637,261.45 

(หน่วย:บาท) 
 2564 2563 

 ส ารองค่า

สินไหมทดแทน

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองค่า

สินไหมทดแทน

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       

อคัคีภยั 1,839,923.02 (138,200.17) 1,701,722.85 4,231,085.92 (38,608.03) 4,192,477.89 

ทางทะเลและขนส่ง 2,090,126.03 (308,224.38) 1,781,901.65 2,706,414.58 (163,404.55) 2,543,010.03 

รถยนต ์ 46,438,453.97 (395,186.99) 46,043,266.98 82,778,195.95 (2,855,777.92) 79,922,418.03 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 129,585.74 (24,983.12) 104,602.62 59,020.97 (8,714.27) 50,306.70 

เบด็เตล็ด 7,168,040.57 (3,378,383.07) 3,789,657.50 2,330,259.95 (1,212,317.70) 1,117,942.25 

รวม 57,666,129.33 (4,244,977.73) 53,421,151.60 92,104,977.37 (4,278,822.47) 87,826,154.90 
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27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

27.1. ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั (ต่อ) 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน
ทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความ
รุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณท่ีมีต่อมูลค่าส ารองสินไหมทดแทนก่อนและ
หลงัการรับประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

(หน่วย:บาท) 

 

 

 

 2564 
 

ขอ้สมมติท่ี  
เปล่ียนแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองคา่สินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ 
ก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนหกัภาษี 

     
อตัราส่วนคา่สินไหมสมับูรณ์ +1% 1,860,905 1,437,932 (1,437,932) 
 -1% (1,860,905) (1,437,932) 1,437,932 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหม
ท่ี ไม่สามารถจดัสรรได ้

+1% 315,667 315,667 (315,667) 
-1% (315,667) (315,667) 315,667 

 2563 
 

ขอ้สมมติท่ี  
เปล่ียนแปลง 

ส ารองคา่สินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภยัตอ่ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ 
ก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนหกัภาษี 

     
อตัราส่วนค่าสินไหมสมับูรณ์ +1% 3,270,527 2,882,596 (2,882,596) 
 -1% (3,270,527) (2,882,596) 2,882,596 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหม
ท่ี ไม่สามารถจดัสรรได ้

+1% 541,535 541,535 (541,535) 
-1% (541,535) (541,535) 541,559 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ียประกนัภยั
คา้งรับ เงินลงทุน เงินให้กูย้ืม สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ บริษทัฯมี
ความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของการให้เครดิตซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ
ประกันภยัต่อ และลูกหน้ีจากสัญญาประกันภยัต่ออยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บ
ประกนัภยัต่อของบริษทัฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ 

จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากความเส่ียงดา้นเครดิต คือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการจดัเกบ็เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ในการ
พิจารณาวงเงินเครดิต ระยะเวลาเครดิตของตวัแทน นายหน้า บริษทันายหน้า ตลอดจนอ านาจอนุมติั
เป็นไปอยา่งรัดกมุ เพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัทางธุรกิจ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการประกนัภยัต่อ  โดยมีการจดัท ากลยุทธ์การประกนัภยัต่อ รวมทั้ง
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการพิจารณาบริษทัรับประกนัภยัต่อ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นเครดิตจากการ
ประกนัภยัต่อ ทั้งน้ีบริษทัรับประกนัภยัต่อท่ีใชจ้ะตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการลงทุน 

บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน โดยก าหนดขีดจ ากดัส าหรับการลงทุนแต่ละคู่สัญญา 
รวมถึงก าหนดอนัดบัความน่าเช่ือถือขั้นต ่าของคู่สัญญาท่ีบริษทัจะสามารถลงทุนไดใ้นกรอบนโยบาย
การลงทุนของบริษทัฯ 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ใน 12 เดือนขา้งหน้าบริษทัมีหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาดงัต่อไปน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth 
ECL) 

สินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯท่ีถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) หรือใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือ
จากผูอ้อกสินทรัพย ์หรือสามารถเทียบเคียงอนัดบัความน่าเช่ือถือไดจ้ากขอ้มูลท่ีบริษทัฯสามารถหาได้
โดยไม่มีตน้ทุนใดๆ แสดงให้เห็นว่าสินทรัพยล์งทุนมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่ BBB- ข้ึนไป โดยท่ี
บริษทัฯจะใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือของสินทรัพยล์งทุน ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือ ณ วนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือคร้ังสุดทา้ยของสินทรัพยล์งทุน 

Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime 
ECL - not credit impaired) 

สินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ ท่ีถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ต ่ากว่า BBB- ลงไป ณ วนัท่ี
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติ (Lifetime ECL - credit impaired) 

เม่ือมีการผิดนดัช าระตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไปเกิดข้ึน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

        27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินท่ีแสดงใน
ตารางส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน) 

 (หน่วย: บาท) 

 2564 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั                    

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ
ค านวณผล
ขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      

Investment grade 104,678,400.87 - - - 104,678,400.87 

คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต                  
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - - 

      
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
Investment grade 391,130,000.00 - - - 391,130,000.00 

Non-investment grade - - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต                  
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,344,410.99) - (35,000,000.00) - (36,344,410.99) 

      
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 

Investment grade 2,336,441.01 - - - 2,336,441.01 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต                  
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - - 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

        27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 

 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั                    

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ
ค านวณผล
ขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      

Investment grade 31,416,733.73 - - - 31,416,733.73 

คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต                  
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - - 

      
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
Investment grade 413,530,000.00 - - - 413,530,000.00 

Non-investment grade - - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต                  
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (961,972.35) - (18,445,000.00) - (19,406,972.35) 

      
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 

Investment grade 2,764,061.01 - - - 2,764,061.01 

ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต                  
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - - 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

 ตารางดา้นล่างแสดงรายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

  2564 

 
 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั                    

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
ยอดตน้ปี  - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี  - - - - 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ยอดตน้ปี  (961,972.35) - (18,445,000.00) (19,406,972.35) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ (382,438.64) - (16,555,000.00) (16,937,438.64) 

ยอดปลายปี  (1,344,410.99) - (35,000,000.00) (36,344,410.99) 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
ยอดตน้ปี  - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี  - - - - 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงดา้นเครดิต (ต่อ) 

 ตารางดา้นล่างแสดงรายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

  2563 

 
 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั                    

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
ยอดตน้ปี  - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี  - - - - 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ยอดตน้ปี  - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ (961,972.35) - (18,445,000.00) (19,406,972.35) 

ยอดปลายปี  (961,972.35) - (18,445,000.00) (19,406,972.35) 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
ยอดตน้ปี  - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี  - - - - 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน (ไม่รวม
สินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีโดยไม่ค านึงถึงหลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 2564 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,678,400.87 31,416,733.73 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 426,130,000.00 448,530,000.00 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,336,441.01 2,764,061.01 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 533,144,841.88 482,710,794.74 

ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนั
สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ 

(1) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินให้
กูย้ืม 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม ่
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ียท่ี 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 

    
   

(ร้อยละต่อปี) 
       

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,000,000.00 - - 94,678,400.87 - 104,678,400.87 0.00 – 0.40 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 37,839,758.43 37,839,758.43 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 

ส ารองสินไหมทดแทนส่วน
ท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ - - - - 4,244,977.73 4,244,977.73 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 6,177,187.51 6,177,187.51 - 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 200,000.00 6,000,000.00 - - - 6,200,000.00 0.10-5.00 
ตราสารทุน - - - - 207,155,377.49 207,155,377.49 - 
เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 8,281,509.68 8,281,509.68 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 76,845,959.18 162,498,429.34 19,969,578.71 - - 259,313,967.23 1.13-5.50 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ
ก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 110,346,253.74 13,925,368.04 - - - 124,271,621.78 0.15-0.80 

เงินให้กูย้มื - - - 3,767,033.40 - 3,767,033.40 5.275-5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

ส ารอง - ค่าสินไหมทดแทน - - - - 57,666,129.33 57,666,129.33 - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 30,982,628.37 30,982,628.37 - 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม ่
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ียท่ี 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 

    
   

(ร้อยละต่อปี) 
       

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 31,416,733.73 - 31,416,733.73 0.00 – 1.10 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 13,242,928.80 13,242,928.80 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 

ส ารองสินไหมทดแทนส่วน
ท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ - - - - 4,278,822.47 4,278,822.47 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 15,793,665.78 15,793,665.78 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 1,600,000.00 5,000,000.00 - - - 6,600,000.00 0.00-5.00 
ตราสารทุน - - - - 182,881,995.68 182,881,995.68 - 
เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 8,279,839.29 8,279,839.29 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 69,562,097.97 208,486,882.09 9,992,873.04 - - 288,041,853.10 1.21-5.50 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ
ก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 134,481,174.55 - - - - 134,481,174.55 0.20-1.70 

เงินให้กูย้มื - - - 4,700,940.91 - 4,700,940.91 5.275-5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

ส ารอง - ค่าสินไหมทดแทน - - - - 92,104,977.37 92,104,977.37 - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 20,674,268.10 20,674,268.10 - 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นการแสดงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นไปไดต่้องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงท่ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด (ต่อ) 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีต่อก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 
(หน่วย: บาท) 

  ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 
 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 2564 2563 

 (ร้อยละ) 
 

 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน - ตราสารหน้ี 1%  4,361,300.00     4,585,300.00  

 (1%) (3,726,610.00)  (4,197,045.00) 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าข้ึนโดยใชส้มมติฐานว่าจ านวนตราสารหน้ี และตวัแปรอ่ืนทั้งหมด
คงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดของตราสารหน้ีไม่ไดมี้อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลค่าของ
ตราสารหน้ี ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้ว้ยความ
ระมดัระวงั 

(2) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาด
ของตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีอาจท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งราคา
จะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

ค. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบ
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ค. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

รายละเอียดวนัท่ีครบก าหนดช าระของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563  ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2564 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94,678,400.87 10,000,000.00 - - - 104,678,400.87 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 37,839,758.43 - - - 37,839,758.43 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 38,778,044.94 - - - 38,778,044.94 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 6,177,187.51 - - - 6,177,187.51 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 187,392,212.92 182,423,797.38 19,969,578.71 215,436,887.17 605,222,476.18 
เงินให้กูย้มื - - 197,526.73 3,569,506.67 - 3,767,033.40 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั - 57,666,129.33 - - - 57,666,129.33 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 30,982,628.37 - - - 30,982,628.37 

 
 (หน่วย: บาท) 

 2563 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไมมี่ก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,416,733.73 - - - - 31,416,733.73 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 13,242,928.80 - - - 13,242,928.80 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 20,254,791.93 - - - 20,254,791.93 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 15,793,665.78 - - - 15,793,665.78 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 205,643,272.52 213,486,882.09 9,992,873.04 191,161,834.97 620,284,862.62 
เงินให้กูย้มื - - 774,660.28 3,926,280.63 - 4,700,940.91 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั - 92,104,977.37 - - - 92,104,977.37 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 20,674,268.10 - - - 20,674,268.10 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

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

29. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 5,900,166.29 5,413,064.83 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 783,350.09 487,101.46 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมปลายปี 6,683,516.38 5,900,166.29 

30. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 14 ลา้นบาท วางไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ค ้ าประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา  19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ.2535 

31. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารจ านวน 55.00 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ใช้
เป็นหลกัทรัพยใ์นการวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

32. รายไดจ้ากการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน ดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ดอกเบ้ียรับ 9,588,811.77 11,944,222.46 
เงินปันผล 7,317,490.14 5,576,889.87 
รวม 16,906,301.91 17,521,112.33 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

33. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัรา
เดียวกนัคือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุงานของพนกังานกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรจ ากดัซ่ึงจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 
0.42 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 

34. ส ารองตามกฎหมาย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้

35. ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) 

 (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
ก าไรส าหรับปี (28,314,453.60)  51,224,526.64 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุน้) 12,000,000  12,000,000 
    

ก าไรต่อหุน้(บาท/หุน้) (2.36)  4.27 

36. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บ และสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยั และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงันั้นรายไดก้ าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานทางธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ ได้
รายงานส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและ
ขนส่ง ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตส่วนบุคคล ประกนัภยัเบด็เตลด็ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

36. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ  
2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 
 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 46,148,926.43 17,168,817.57 213,752,690.31 1,090,180.77 38,470,978.05 316,631,593.13 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ (15,893,681.35) (11,849,870.11) (10,944,467.08) (406,750.09) (20,656,814.38) (59,751,583.01) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,255,245.08 5,318,947.46 202,808,223.23 683,430.68 17,814,163.67 256,880,010.12 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,460,050.24) (475,688.96) (114,736,323.07) 22,760.42 (1,233,533.92) (117,882,835.77) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 28,795,194.84 4,843,258.50 88,071,900.16 706,191.10 16,580,629.75 138,997,174.35 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 899,124.21 4,431,918.88 1,757,655.92 145,218.01 7,595,623.70 14,829,540.72 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 29,694,319.05 9,275,177.38 89,829,556.08 851,409.11 24,176,253.45 153,826,715.07 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,894,450.48 (809,181.09) 22,318,792.08 399,319.96 8,808,746.05 39,612,127.48 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 10,687,879.59 2,320,361.26 26,417,759.99 206,720.66 6,342,955.35 45,975,676.85 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,065,129.10 1,599,775.60 70,957,790.42 5,481.50 1,181,730.94 75,809,907.56 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 21,647,459.17 3,110,955.77 119,694,342.49 611,522.12 16,333,432.34 161,397,711.89 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      39,921,273.14 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

     
(468,291.20) 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      200,850,693.83 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (47,023,978.76) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      16,906,301.91 

ก าไรจากเงินลงทุน      2,285,500.00 

รายไดอ่ื้น      7,472,600.69 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

     
(16,917,438.64) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (37,277,014.80) 
รายไดภ้าษีเงินได ้      8,962,561.20 

ขาดทุนส าหรับปี      (28,314,453.60) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

36. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 
 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 36,469,859.76 7,599,497.48 123,131,088.21 1,131,649.53 30,223,843.11 198,555,938.09 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ (9,368,808.29) (3,471,122.35) (6,364,642.04) (431,486.91) (14,830,342.84) (34,466,402.43) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 27,101,051.47 4,128,375.13 116,766,446.17 700,162.62 15,393,500.27 164,089,535.66 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,174,194.41 401,946.70 109,048,113.67 3,015.33 584,552.28 111,211,822.39 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 28,275,245.88 4,530,321.83 225,814,559.84 703,177.95 15,978,052.55 275,301,358.05 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,299,322.13 1,565,620.53 1,070,509.10 153,560.47 5,869,793.26 12,958,805.49 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 32,574,568.01 6,095,942.36 226,885,068.94 856,738.42 21,847,845.81 288,260,163.54 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 2,687,633.19 (557,451.19) 103,457,348.67 321,814.78 1,769,034.13 107,678,379.58 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 8,527,629.81 1,094,046.87 15,568,857.29 201,508.49 5,189,103.61 30,581,146.07 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,689,551.14 1,853,530.10 46,359,555.47 6,000.72 730,423.03 51,639,060.46 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 13,904,814.14 2,390,125.78 165,385,761.43 529,323.99 7,688,560.77 189,898,586.11 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      39,103,195.32 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน      1,627,518.69 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      230,629,300.12 
ก าไรจากการรับประกนัภยั      57,630,863.42 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      17,521,112.33 
รายไดอ่ื้น      6,193,405.29 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

     
(21,462,961.26) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้      59,882,419.78 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (8,657,893.14) 
ก าไรส าหรับปี      51,224,526.64 

 

 

 

 



 
- 57 - 

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

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

36. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย:บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตลด็ 

สินทรัพยท่ี์ปันส่วน

ไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 19,883,560.81 10,078,221.07 32,227,653.05 3,770,109.17 23,724,108.92 796,974,398.64 886,658,051.66 

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

หนีสิ้น        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 52,898,959.32 14,722,262.78 208,995,787.67 713,436.23 33,501,764.77 59,789,569.09 370,621,779.86 

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 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีเบ้ียประกนัภยัท่ีรับผ่านนายหนา้ท่ีมียอดรวมเบ้ียประกนัภยั
รับต่อรายเกินกว่าอตัราร้อยละ 10 ของเบ้ียประกนัภยัรับรวม จ านวน 3 ราย คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.95 ของเบ้ีย
ประกนัภยัรับทั้งหมด 

37. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จ ากดัและภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวนเงินรวม 89.93 ลา้นบาท และ 64.93 
ลา้นบาท ตามล าดบัใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัดงัน้ี 
 (หน่วย:บาท) 
 2564  2563 
เงินฝากธนาคาร    
ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 55,000,000.00  30,000,000.00 
ค ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 89,930,000.00  64,930,000.00 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร ) 
 

38. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้และภาระผกูพนั 
คดฟ้ีองร้อง 
ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยัโดยมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้อง
เป็นจ านวนเงินโดยรวมประมาณ 2.90 ลา้นบาท และ 3.53 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรมจ์ านวน 2.06 ลา้นบาท และ 
1.49 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ และส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดว่าจะชนะคดี
บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจ านวน 2.00 ลา้นบาท และ 1.49 ลา้น
บาท ตามล าดบั 

การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 2564  2563 
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,765,984.11  1,765,984.11 

รวม 1,765,984.11  1,765,984.11 

39. การอนุมติังบการเงิน 
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
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