
 

 

 

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของและงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
เหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้   



 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมในหลำย           
ภำคส่วน ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และเกิดควำมผนัผวนทั้งในตลำดเงินและตลำดทุน สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและมีผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับลดของมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน และมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์                   
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดติ้ดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบั
มูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ปรับเปล่ียนแผนธุรกิจและกำรบริหำรงำนเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ือง และจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำว (ถำ้มี) ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขำ้งตน้แต่อยำ่งใด 

เร่ืองอืน่ 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้ง
เล่ือนกำรจดัประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเร่ืองกำรแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส ำหรับรอบบญัชีปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติใหน้ ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯใหแ้ต่งตั้งขำ้พเจำ้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส ำหรับรอบบญัชีปี 2563 ขำ้พเจำ้จึง
ไดเ้ขำ้ปฏิบติังำนสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 ดงักล่ำวขำ้งตน้                    
ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 

 
 
 
 

ณริศรำ ไชยสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4812 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 15 พฤษภำคม 2563 



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 380,140,047           48,933,194             
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 5 271,264,779           194,685,245           
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 15,468,742             17,188,657             
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 6 150,769,265           167,470,378           
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 7 326,891,215           207,739,953           
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 8 2,445,493,203        2,799,512,821        
   เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 9 7,237,680               7,492,590               
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 8,590,942               8,590,942               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 171,250,535           172,390,209           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11.1 1,906,677               -                             
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 12 3,668,568               3,740,641               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13.1 213,864,882           189,906,843           
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 131,461,496           1,151,630               
สินทรัพยอ่ื์น 14 94,090,768             85,204,269             
รวมสินทรัพย์ 4,222,098,799        3,904,007,372        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 15 2,115,614,309 2,036,206,445 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 16 451,899,548 283,945,890 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 36,073,214 11,656,013 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11.2 1,558,460  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 60,264,430 60,845,613 
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จคา้งจ่าย 50,417,101 35,558,730 
เงินปันผลคา้งจ่าย 72,280,000  - 
หน้ีสินอ่ืน 17 137,488,813 120,496,701 
รวมหนีสิ้น 2,925,595,875        2,548,709,392        
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 13,900,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 594,436,835 594,436,835 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 24,848,787 24,848,787 
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850 6,163,850 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 533,796,652 596,936,404 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนต ่ากว่าทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.3  (1,743,200)  (6,087,896)
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,296,502,924        1,355,297,980        
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 4,222,098,799        3,904,007,372        

-                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 22.2 660,960,109      581,025,522      
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (72,644,908)       (74,000,056)       
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 588,315,201      507,025,466      
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากงวดก่อน (20,296,751)       (55,838,983)       
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 568,018,450      451,186,483      
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 18,026,385        15,522,322        
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 8.5 18,458,229        19,547,009        
ขาดทุนจากเงินลงทุน (13,554,992)       (425,894)            
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม (8,228,854)         3,410,397          
รายไดอ่ื้น 5,443,018          3,903,017          
รวมรำยได้ 588,162,236      493,143,334      
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 72,341,504        4,430,058          
คา่สินไหมทดแทน 324,172,110      285,361,887      
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (52,504,743)       (28,244,726)       
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 22.2 111,516,237      86,762,042        
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 42,002,040        53,481,881        
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 19 76,860,303        73,501,372        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 20 296,630             -                         
รวมค่ำใช้จ่ำย 574,684,081      475,292,514      
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 13,478,155        17,850,820        
หกั: คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13.2 (1,635,843)         (2,110,616)         
ก ำไรส ำหรับงวด 11,842,312        15,740,204        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (88,251,108)       17,543,976        
บวก (หกั): รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13.2 17,650,222        (3,508,796)         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (70,600,886)       14,035,180        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด (ขำดทุน) (70,600,886)       14,035,180        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (ขำดทุน) (58,758,574)       29,775,384        

ก ำไรต่อหุ้น 21
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.85                   1.13                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง 570,612,632      603,631,428      
เงินรับ (จ่าย) จากการประกนัภยัต่อ 71,504,195        (13,136,011)       
ดอกเบ้ียรับ 17,126,243        13,990,016        
เงินปันผลรับ 2,998,914          4,312,869          
รายไดอ่ื้น 4,629,255          3,902,915          
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (348,775,983)     (274,552,732)     
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (96,657,827)       (85,399,649)       
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (42,095,940)       (54,435,169)       
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (48,123,355)       (105,025,561)     
ภาษีเงินได้ (1,587,340)         (1,448,538)         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 528,670,108      655,432,045      
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (325,913,832)     (523,322,596)     
เงินให้กูย้ืม 242,184             (97,792)              
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 332,629,254      223,851,225      
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
เงินรับจากขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 833,537             280                    
เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,232,047)         (456,972)            
เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (265,500)            (90,000)              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (664,010)            (546,692)            
กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน
ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (704,179)            -                         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (704,179)            -                         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 331,261,065      223,304,533      
การเปล่ียนแปลงของคา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (หมายเหตุ 4) (54,212)              -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 48,933,194        166,469,806      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 380,140,047      389,774,339      

-                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รำยกำรที่มใิช่เงินสด
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 194,742             -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563
งบกระแสเงินสด

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



            

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) 
ทนุจากการวดัมูลค่า
เงินลงทนุเผ่ือขายผ่าน

ทนุออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ยงัไม่ได้ ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      571,416,714      (15,696,826)               1,320,169,360    
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    15,740,204        -                                15,740,204         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    -                        14,035,180                14,035,180         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    15,740,204        14,035,180                29,775,384         
เงินปันผลจ่าย 25 -                        -                        -                          -                    (27,105,000)       -                                (27,105,000)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2562 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      560,051,918      (1,661,646)                 1,322,839,744    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      596,936,404      (6,087,896)                 1,355,297,980    
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                        -                        -                          -                    (2,702,064)         74,945,582                72,243,518         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      594,234,340      68,857,686                1,427,541,498    
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                          -                    11,842,312        -                                11,842,312         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทนุ) -                        -                        -                          -                    -                        (70,600,886)               (70,600,886)       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (ขาดทนุ) -                        -                        -                          -                    11,842,312        (70,600,886)               (58,758,574)       
เงินปันผลจ่าย 25 -                        -                        -                          -                    (72,280,000)       -                                (72,280,000)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      533,796,652      (1,743,200)                 1,296,502,924    

-                        -                        -                          -                    -                        -                                -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
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บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั น าสินประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั เอ็น. เอส. อลัลายแอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯ
ในอัตราร้อยละ  28.75 ของทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ                    
การรับประกนัวินาศภยั โดยมีส านกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ 26 สาขายอ่ยในต่างจงัหวดั ท่ีอยูข่อง
บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม ท าใหเ้กิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และเกิดความผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับ
ลดของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยร์วมถึงเงิน
ลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่างการช าระบัญชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                       
งบการเงินระหว่างกาล ขอ้ 8 (ข) ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว 
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และปรับเปล่ียนแผนธุรกิจและการบริหารงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการ
ประมาณการอยา่งต่อเน่ือง หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนั
วนิาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562  

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่าง
กาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบ
การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มเคร่ืองมือ                       
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั 
ออกมาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญา
ประกนัภยัท่ีอนุญาตให้ผูรั้บประกนัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน และฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว และ
ก าหนดให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับธุรกิจประกนัภยั แทนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 
7 ส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้
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ตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีหน้ีสินจาก
สัญญาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 เร่ืองสัญญา
ประกนัภยั คิดเป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินรวม ซ่ึงถือวา่เขา้เง่ือนไข
ตามท่ีระบุไว ้และบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมหลกัของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี               
ถดัมา ดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาและเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวมาใช้ในเร่ือง
ส าคญั มีดงัน้ี 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯสามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะ
ถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินให้กูย้มื โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ประเภทตราสารทุนของบริษทั          
จดทะเบียนและประเภทตราสารหน้ี ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน บริษทัฯ
พิจารณาแลว้เห็นวา่จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุนเช่นเดิม 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจด
ทะเบียนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯพิจารณาแลว้วา่จะจดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เช่นเดิม ก าไรขาดทุนจากการตดัรายการสามารถรับรู้เขา้ส่วนก าไรหรือขาดทุนไดเ้ช่นเดิม 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯพิจารณาแล้วว่าจะจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม ก าไร
ขาดทุนจากการตดัรายการสามารถรับรู้เขา้ส่วนก าไรหรือขาดทุนไดเ้ช่นเดิม 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
บริษทัฯตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ
บริษทัฯ เลือกจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ก าไรขาดทุนจากการตดัรายการสามารถรับรู้เขา้ส่วนก าไรหรือขาดทุน 

- เงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัฯ ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินตน้ และดอกเบ้ียจาก
จ านวนเงินตน้คงคา้ง บริษทัฯจดัประเภทและแสดงรายการเป็นเงินให้กูย้ืมและวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน  

- การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงิน บริษทัฯยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินเป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

- แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบริษทัฯ
จะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ  าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯน าหลกัการทัว่ไปและอยา่งง่ายมาใช้ในการ
ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

- บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเขา้ส่วนก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนวา่หลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า 
โดยพิจารณาจากหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ตน้ทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียก
คืนกลบัมาได ้และการลดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรืออยา่งต่อเน่ืองของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจน
ต ่ากวา่ราคาทุน  

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษทัฯน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีน้ีมาถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน าแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
ขอ้ 3 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
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บริษทัฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 3 

(ค) แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีทีเ่กีย่วกบัมำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำว 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับกจิกำรทีใ่ห้ควำมช่วยเหลอืลูกหนีท้ี่
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้ น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ 
COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวยีนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ี ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติม
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเพิ่มเติม  ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือ
ส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการ
ท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบติัตามแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อท่ีระบุไวใ้นแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกวา่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติั
ตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีได้ใน
อนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

บริษทัฯไม่ไดเ้ลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในงวดปัจจุบนั 
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษัทฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวดัมูลค่ายุติธรรมและการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 
หน่วยลงทุนท่ีอยู่ระหว่างการช าระบญัชี เน่ืองจากมีขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการประมาณการ วดัมูลค่า
และรับรู้รายการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8 

2.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กำรจัดประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 

 บริษทัฯสามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสาร
หน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการประเมินโมเดล
ธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการแสดงวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในก าไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้เม่ือมี
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะขายในอนาคตอนัใกล ้

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพยบ์นัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้จ  าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นออกไป 
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เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) แสดง
ตามมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณ
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความ
ตอ้งการของตลาดค านวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด และค านวณตามหลกัเกณฑ์การประมาณ
มูลค่ายติุธรรมท่ียอมรับทัว่ไป 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
แสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
จะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุน  

(ค) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนตดัจ าหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯพิจารณาการเปล่ียนแปลง
ในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดบั โดยมีข้อยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีอ่ืนหรือสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ               
ซ่ึงบริษทัฯใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินทุนในหลกัทรัพย ์                
เผื่อขายรับรู้เขา้ก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนว่าหลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า โดยพิจารณา
จากหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ตน้ทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้
และการลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนต ่ากว่า                   
ราคาทุน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนก าไรหรือขาดทุน 

(ง) สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ใหแ้ก่บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรงนบั
จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนั
ส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย
ช าระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมีมูลค่ำต ่ำ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 
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3. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
 ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.2 (ก) และ (ข) บริษัทฯได้น าแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจาก
การเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

แนวปฏิบติั
ทางการบญัชี 
เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48,933,194 (8,597) - 48,924,597 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 17,188,657 (56,596) - 17,132,061 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2,799,512,821 90,378,707 - 2,889,891,528 
เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 7,492,590 (9,116) - 7,483,474 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 2,052,988 2,052,988 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 189,906,843 (18,060,880) - 171,845,963 
หนีสิ้น     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 2,052,988 2,052,988 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 596,936,404 (2,702,064) - 594,234,340 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (6,087,896) 74,945,582 - 68,857,686 
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3.1 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจประกนัภัย 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่จัดสรร  
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน (3,377,580) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 675,516 
รวม (2,702,064) 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้ำของ  
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 92,908,853 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน 773,125 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (18,736,396) 
รวม 74,945,582 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในแนว
ปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั เปรียบเทียบ
กบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่าตาม                           

หลกัการบญัชีเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การจดัประเภทและการวดัมลูค่าตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

 

มลูค่าตาม                           
หลกัการ              
บญัชีเดิม 

เงินลงทุน            
เพื่อคา้ 

เงินลงทุน             
เผือ่ขาย 

เงินลงทุนท่ี           
จะถือจนครบ
ก าหนด 

ราคาทุน             
ตดัจ าหน่าย รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด  48,933,194 - - - 48,924,597 48,924,597 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 17,190,462 - - - 17,133,866 17,133,866 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2,799,512,821 66,694,217 890,018,662 1,933,178,649 - 2,889,891,528 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ีย                 
คา้งรับ 7,490,785 - - - 7,481,669 7,481,669 

ลกูหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 1,151,630 - - - 1,151,630 1,151,630 
สินทรัพยอ่ื์น - สินทรัพย ์
 ทางการเงิน 17,245,939 - - - 17,245,939 17,245,939 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 
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3.2 สัญญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: บาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,291,495 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า  (209,800) 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ  (6,938,853) 
หกั: อ่ืน ๆ  (14,400) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (75,454) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  
 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 2,052,988 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,052,988 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
อาคาร 2,052,988 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,052,988 

4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด  1,071,926 156,542 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 379,122,333 48,776,652 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 380,194,259 48,933,194 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (54,212) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 380,140,047 48,933,194 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี  
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5. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนั
โดยตรงจ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระนับตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบ้ีย
ประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 216,582,330 160,574,365 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 29,314,057 25,289,352 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 34,190,754 13,454,015 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 5,475,829 2,860,683 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 8,427,700 3,515,967 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 5,741,641 5,603,743 
รวม 299,732,311 211,298,125 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (28,467,532) (16,612,880) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 271,264,779 194,685,245 

ส าหรับเบ้ียประกนัภยัค้างรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวา่ก าหนดรับช าระ บริษทัฯไดด้ าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

6. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

- ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 9,359,043 11,121,810 
- ส ารองค่าสินไหมทดแทน 32,051,647 56,875,796 
- ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 109,358,575 99,472,772 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 150,769,265 167,470,378 

7. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 3,074 3,074 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 327,062,473 207,904,038 
รวม 327,065,547 207,907,112 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (174,332) (167,159) 

ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 326,891,215 207,739,953 
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

8.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทุน 
  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเพือ่ค้ำทีว่ดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน     
ตราสารทุน 27,813,327 19,627,220 64,772,291 64,812,124 
หน่วยลงทุน 29,386,807 29,403,846 1,862,141 1,882,093 
รวม 57,200,134 49,031,066 66,634,432 66,694,217 
บวก (หกั): ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (8,169,068) - 59,785 - 
รวม  49,031,066 49,031,066 66,694,217 66,694,217 
เงนิลงทุนเผือ่ขำยทีว่ดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่     

ตราสารทุน 33,246,956 115,534,158 27,803,196 25,289,440 
หน่วยลงทุน 559,548,912 464,260,027 599,205,319 584,703,401 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 226,740,495 229,712,562 181,774,705 184,968,949 
รวม 819,536,363 809,506,747 808,783,220 794,961,790 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,179,001) - (7,609,870) - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน (1,065,148) - - - 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (6,785,467) - (6,211,560) - 
รวม 809,506,747 809,506,747 794,961,790 794,961,790 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนดทีว่ดัมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 355,286,258  356,586,439  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 559,548,659  609,545,238  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 69,612,965  69,577,117  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด              
เกินกวา่ 3 เดือน 605,000,000  900,000,000  

รวม 1,589,447,882  1,935,708,794  
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
 จะเกิดข้ึน (2,492,492)  -  
รวม 1,586,955,390  1,935,708,794  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน -  2,148,020  
รวม -  2,148,020  

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 2,445,493,203  2,799,512,821  
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(ก)  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั             
จดทะเบียนท่ีเดิมเคยจดัเป็นเงินลงทุนทัว่ไปจ านวนสุทธิ 2.1 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนเผื่อขายท่ีวดั
มูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยบริษทัฯจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะรับรู้เขา้ส่วนก าไรหรือขาดทุนเม่ือตดัรายการ 

(ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน  219.3            
ลา้นบาท ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึงซ่ึงประกาศเลิกกองทุนใน
ปลายเดือนมีนาคม 2563 เน่ืองจากเผชิญแรงเทขายจากความกงัวลสถานการณ์โควิด-19 ของผูถื้อ
หน่วยฯ บริษทัฯบนัทึกมูลค่าตามบญัชีดังกล่าวด้วยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value: NAV)                             
ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นราคาล่าสุดปรับปรุงดว้ยเงินคืนสุทธิท่ีไดรั้บในวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 
ปัจจุบนัหน่วยลงทุนดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนข้ึนอยูก่บัจ  านวนเงิน
ท่ีหน่วยลงทุนดงักล่าวจะไดรั้บจากการช าระบญัชี 

8.2 จ ำแนกตำมกำรวเิครำะห์ล ำดับช้ันควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนท่ีรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงนิลงทุนเผือ่ขำยทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่   

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
ความเส่ียงดา้นเครดิต  229,712,562 (1,065,148) 

รวม 229,712,562 (1,065,148) 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 

 
 

มูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนท่ี
รับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบญัชี 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนดทีว่ดัมูลค่ำด้วย 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย    

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่ง 
 มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  1,589,447,882 (2,492,492) 1,586,955,390 

รวม 1,589,447,882 (2,492,492) 1,586,955,390 
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8.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ - ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยที่วดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                 

ส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับปี               
ส้ินสุดวนัท่ี                            

31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด - ก่อนการปรับปรุง (6,087,896) (15,696,826) 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) 74,945,582 - 
ยอดคงเหลือตน้งวด - หลงัการปรับปรุง 68,857,686 (15,696,826) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด   
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด (87,997,240) 4,386,597 
ก าไรท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (253,868) 7,624,566 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน)  (88,251,108) 12,011,163 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 17,650,222 (2,402,233) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทุน) - สุทธิ  (70,600,886) 9,608,930 

ยอดคงเหลือปลายงวด (1,743,200) (6,087,896) 

8.4 สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ีข้อจ ำกดัและทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯได้วางสินทรัพยเ์พื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและ
จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองประกันภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญัติประกันวินาศภยัและวางไว ้               
กบัศาลและหน่วยงานอ่ืน เพื่อค ้าประกนัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 14.0 14.5 14.0 14.4 

เงนิส ำรองประกนัภัยวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 233.2 252.2 210.0 231.9 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบัศำล     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 
 เกินกวา่ 3 เดือน 0.6 0.6 0.6 0.6 

ค ำ้ประกนัภำระผูกพนัตำมปกตธุิรกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 24.7 25.1 14.7 15.1 
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8.5  รำยได้จำกกำรลงทุน 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการลงทุนดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม                       
 2563 2562 

ดอกเบ้ียรับจากตราสารหน้ี 15,079,139 14,755,909 
เงินปันผลรับจากตราสารทุน 3,038,664 4,497,524 
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 340,426 293,576 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 18,458,229 19,547,009 

9. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนกตามล าดบั
ชั้นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2563 

การจดัชั้น 
ทรัพยสิ์นจ านอง
เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ชั้นท่ี 1 - เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
 ความเส่ียงดา้นเครดิต 4,761,749 2,486,575 7,248,324 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 4,761,749 2,486,575 7,248,324 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (6,996) (3,648) (10,644) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 4,754,753 2,482,927 7,237,680 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

ระยะเวลาคา้งช าระ 
ทรัพยสิ์นจ านอง
เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,190,818 2,301,772 7,492,590 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 5,190,818 2,301,772 7,492,590 
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 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานโดยมีบุคคลค ้าประกนั ก าหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท กรณีเงินให้กูย้ืมท่ีมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ท่ี เป็นหลักประกัน และจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์ท่ีขอกู้รวมทั้ ง
ความสามารถในการช าระหน้ีของผูข้อกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มือาจพิจารณาเพิ่มหรือลดจากอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มืขั้นต ่า (MLR) ของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

10. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย:บาท) 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งท า รวม 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี       
 ณ 1 มกราคม 2563 120,562,866 26,591,508 19,048,274 6,176,661 10,900 172,390,209 
ซ้ือเพ่ิม  - - 1,082,047 - 150,000 1,232,047 
จ าหน่าย - มลูค่าสุทธิตามบญัชี - - (19,771) (3) - (19,774) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (482,424) (1,667,463) (202,060) - (2,351,947) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
 ณ 31 มีนาคม 2563 120,562,866 26,109,084 18,443,087 5,974,598 160,900 171,250,535 

11. สัญญำเช่ำ 

 บริษัทฯเข้าท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีอาคารส านักงาน อายุสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 - 3 ปี  

11.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
  อาคาร 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) 2,052,988 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,052,988 
สญัญาเช่าใหม่เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 194,742 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (341,053) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,906,677 
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11.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 อาคาร 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) 2,052,988 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,052,988 
บวก: สญัญาเช่าใหม่เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 194,742 
บวก: ตน้ทุนทางการเงินระหวา่งงวด 14,909 
หกั: ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าระหวา่งงวด (704,179) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,558,460 

 
 (หน่วย: บาท) 
 อาคาร 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าก่อนคิดลด  
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 405,263 
ครบก าหนดช าระเกิน 1 ปี 1,219,000 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าก่อนคิดลด 1,624,263 
หกั: ตน้ทุนทางการเงิน (65,803) 
 1,558,460 
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ค่าใชจ่้ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                              
31 มีนาคม 2563 

ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 341,053 
ตน้ทุนทางการเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 14,909 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาระยะสั้น 235,875 
รวมค่าใชจ่้าย 591,837 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันาส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา รวม 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2563 1,405,901 2,334,740 3,740,641 
ซ้ือเพ่ิม  18,000 247,500 265,500 
โอนระหวา่งงวดเขา้/(ออก) 555,000 (555,000) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (337,573) - (337,573) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 31 มีนาคม 2563 1,641,328 2,027,240 3,668,568 
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13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้ 

13.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได ้               
รอตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                         

31 มีนาคม 2563 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงินได้รอตดับัญชีเกดิจำก:    
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 6,518,810 4,195,970 2,322,840 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีวดั
มลูค่าผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,357,093 1,242,312 114,781 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 116,367,017 104,342,544 12,024,473 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 56,476,062 47,972,015 8,504,047 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงั
ไม่ไดรั้บรายงาน  18,358,201 18,474,862 (116,661) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,052,886 12,169,123 (116,237) 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก 
 การวดัมลูค่า    
เงินลงทุนเพ่ือคา้ 1,633,814 (11,957) 1,645,771 
เงินลงทุนเผื่อขาย 435,800 1,521,974 - 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 734,842 - 59,326 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (69,643) - (69,643) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 213,864,882 189,906,843 24,368,697 
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13.2 ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (26,004,540) (15,765,564) 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                          

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 24,368,697 13,654,948 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (1,635,843) (2,110,616) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีเงินได้
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13,478,155 17,850,820 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษีเงินได ้ (2,695,631) (3,570,164) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็น 

รายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 1,059,788 1,459,548 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (1,635,843) (2,110,616) 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:   
วดัมลูค่าเงินลงทุน (เพ่ิม) ลดระหวา่งงวด 17,599,448 (3,326,486) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งงวด               

ท่ีโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 50,774 (182,310) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน) 17,650,222 (3,508,796) 
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14. สินทรัพย์อืน่  

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์อืน่ - สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ   
เงินทดรองจ่าย 7,741,100 7,920,090 
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 43,521,362 3,687,003 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 4,955,910 1,696,796 
รายไดค้า้งรับ 4,665,755 3,942,050 
รวม 60,884,127 17,245,939 

สินทรัพย์อืน่ - อืน่ ๆ    
เงินส ารองโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 15,078,191 44,200,484 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 442,192 719,176 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 6,796,418 4,293,433 
อ่ืน ๆ 10,889,840 18,745,237 
รวม 33,206,641 67,958,330 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 94,090,768 85,204,269 

15. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2563 

 

หน้ีสินจาก
สญัญาประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 493,559,794 (9,359,043) 484,200,751 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 438,158,056 (13,973,793) 424,184,263 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

 รายงาน 109,868,859 (18,077,854) 91,791,005 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,074,027,600 (109,358,575) 964,669,025 

รวม 2,115,614,309 (150,769,265) 1,964,845,044 
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 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 422,981,057 (11,121,810) 411,859,247 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 429,935,273 (9,805,037) 420,130,236 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

 รายงาน 139,445,068 (47,070,759) 92,374,309 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,043,845,047 (99,472,772) 944,372,275 

รวม 2,036,206,445 (167,470,378) 1,868,736,067 

15.1   ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด  422,981,057 326,378,163 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 110,007,034 228,605,412 
ส ารองลดลงจากกรมธรรมป์ระกนัภยั (39,428,297) (132,002,518) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 493,559,794 422,981,057 
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15.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด 569,380,341 509,064,904 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดปัจจุบนั 320,688,277 1,281,129,446 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน  30,713,195 11,926,799 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณส ารอง                  

ค่าสินไหมทดแทน (29,576,208) 47,987,005 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (343,178,690) (1,280,727,813) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 548,026,915 569,380,341 

15.3 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้ 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด  1,043,845,047 947,683,167 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 550,953,075 2,160,151,172 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวดน้ี (520,770,522) (2,063,989,292) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,074,027,600 1,043,845,047 
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16. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 171,998,121 191,137,304 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 279,901,427 92,808,586 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 451,899,548 283,945,890 

17. หนีสิ้นอื่น 
(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 10,394,264 3,962,394 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,561,307 2,594,406 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด 10,569,906 10,108,617 
ผลประโยชนพ์นกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 9,036,998 32,524,282 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,029,496 12,829,530 
เงินรับฝากจากตวัแทน 68,060,530 22,315,878 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ - 1,276,193 
อ่ืน ๆ 20,836,312 34,885,401 
รวมหน้ีสินอ่ืน 137,488,813 120,496,701 
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18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประกันวินาศภยั 2 ส่วนงาน คือ การรับประกันภยัรถและ        
การรับประกนัภยัอ่ืน โดยก าไรขาดทุนตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั       
เบ้ียประกนัภยัรับ 420,606,950 425,013,124 240,353,159 156,012,398 660,960,109 581,025,522 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (1,774,001) (1,739,220) (70,870,907) (72,260,836) (72,644,908) (74,000,056) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 418,832,949 423,273,904 169,482,252 83,751,562 588,315,201 507,025,466 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน (23,935,611) (63,956,087) 3,638,860 8,117,104 (20,296,751) (55,838,983) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 394,897,338 359,317,817 173,121,112 91,868,666 568,018,450 451,186,483 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ - - 18,026,385 15,522,322 18,026,385 15,522,322 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 394,897,338 359,317,817 191,147,497 107,390,988 586,044,835 466,708,805 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั       
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว
เพ่ิมข้ึน - - 72,341,504 4,430,058 72,341,504 4,430,058 

ค่าสินไหมทดแทน 221,302,796 219,341,907 102,869,314 66,019,980 324,172,110 285,361,887 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ - - (52,504,743) (28,244,726) (52,504,743) (28,244,726) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 69,491,036 70,197,976 42,025,201 16,564,066 111,516,237 86,762,042 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 27,338,985 25,986,537 14,663,055 27,495,344 42,002,040 53,481,881 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 318,132,817 315,526,420 179,394,331 86,264,722 497,527,148 401,791,142 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั 76,764,521 43,791,397 11,753,166 21,126,266 88,517,687 64,917,663 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     (76,860,303) (73,501,372) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภยั     11,657,384 (8,583,709) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     18,458,229 19,547,009 
ขาดทุนจากเงินลงทุน     (13,554,992) (425,894) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม     (8,228,854) 3,410,397 
รายไดอ่ื้น     5,443,018 3,903,017 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน     (296,630) - 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้     13,478,155 17,850,820 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,635,843) (2,110,616) 

ก ำไรส ำหรับงวด     11,842,312 15,740,204 
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีเบ้ียประกันภัยรับจากบริษัท
นายหน้ารายใหญ่ (มียอดดอกเบ้ียประกนัภยัรับเกินกว่าอตัราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบ้ียประกนัภยัรับใน                 
แต่ละงวด) หน่ึงราย ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนเงิน 64 ลา้นบาท และ 89 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมา
จากส่วนงานประกนัภยัรถคิดเป็นอตัราร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามล าดบั ของเบ้ียประกนัภยัรับทั้งหมด
ในแต่ละงวด 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 
สินทรัพย/์หน้ีสิน                      
ท่ีปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     
31 มีนาคม 2563 165,547,814 583,377,445 3,473,173,540 4,222,098,799 
31 ธนัวาคม 2562 162,110,657 407,784,919 3,334,111,796 3,904,007,372 
หนีสิ้น     
31 มีนาคม 2563 1,326,947,179 1,297,393,368 301,255,328 2,925,595,875 
31 ธนัวาคม 2562 1,306,999,931 1,055,087,858 186,621,603 2,548,709,392 

19. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 23,915,573 25,396,469 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 15,182,810 16,250,486 
ค่าภาษีอากร 982,656 901,307 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  11,614,199 6,822,765 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 25,165,065 24,130,345 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 76,860,303 73,501,372 
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20. ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 

ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,615 - 
รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ (3,078) - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- เงินลงทุนเผื่อขายท่ีวดัมลูค่าผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 292,023 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ี
วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (37,653) - 

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ (277) - 

รวม 296,630 - 

21. ก ำไรต่อหุ้น  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

22. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

22.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ตรงสิน จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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22.2 รำยกำรระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 

เบีย้ประกนัภัยรับ   
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั(1) 63.8 89.0 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จจ่ำย   
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั 11.1 15.3 

 (1) เบ้ียประกนัภยัรับจากนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

ประเภทรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายการก าหนดราคา 
เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นไปตามสญัญาการรับประกนัภยั 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่าย เป็นปกติทางการคา้ของนายหนา้ประกนัวินาศภยั 

22.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 53.7 115.7 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 9.3 20.3 
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22.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3.7 4.9 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 0.1 0.4 
รวม 3.8 5.3 

23. มูลค่ำยุติธรรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่า 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตามบญัชี 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำทีว่ดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน    
ตราสารทุน 19.6 - - 19.6 19.6 
หน่วยลงทุน - 29.4 - 29.4 29.4 

เงนิลงทุนเผือ่ขำยทีว่ดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่    
ตราสารทุน 20.5 - 95.0 115.5 115.5 
หน่วยลงทุน 108.9 355.4 - 464.3 464.3 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 229.7 - 229.7 229.7 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่า 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตามบญัชี 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ    
ตราสารทุน 64.8 - - 64.8 64.8 
หน่วยลงทุน - 1.9 - 1.9 1.9 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย    
ตราสารทุน 25.3 - - 25.3 25.3 
หน่วยลงทุน 140.3 444.4 - 584.7 584.7 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 185.0 - 185.0 185.0 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) เงินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคา
ตลาด กรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดค านวณโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่า เช่น วิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง และค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประมาณมูลค่ายติุธรรมท่ียอมรับทัว่ไป 

(ค) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคา
ตลาด และกรณีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่ไดซ้ื้อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยค านวณ
โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

24.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ านวน 0.9 ลา้นบาท  

24.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำรทีเ่กีย่วข้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระภายใน 31 มีนาคม 2563 

1 ปี 6.1 

24.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผูรั้บ
ประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยฟ้์องจ านวนรวม 229.4 ลา้นบาท และ 187.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงผลของการ
พิจารณาดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดพ้ิจารณาประมาณการค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ
บนัทึกเป็นส ารองค่าสินไหมทดแทนไวแ้ล้วในงบการเงินเป็นจ านวน 32.6 ล้านบาท และ 30.3 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

25. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 72.28 5.20 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 27.11 1.95 

26. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 

 


