บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรสอบทำน และ ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับงวด
สำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อของบริ ษทั
นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) (รวมเรี ยกว่ำ “ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ี กำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสำหกรรมในหลำย
ภำคส่ วน ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเกิดควำมผันผวนทั้งในตลำดเงินและตลำดทุน สถำนกำรณ์
ดังกล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่นอนและมีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับประกันภัย กำรปรับลดของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน และมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว ประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ปรับเปลี่ยนแผนธุ รกิจและกำร
บริ หำรงำนเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และจะพิจำรณำบันทึกผลกระทบดังกล่ำว
(ถ้ำมี) ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณี ขำ้ งต้นแต่อย่ำงใด

ณริ ศรำ ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 11 สิ งหำคม 2563

2

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ - ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ จากการขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4
5
6
7

8
9
10
11.1
12
13.1
14

30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

472,437,035
192,019,955
11,973,269
146,943,626
102,403,210
131,016

48,933,194
194,685,245
17,188,657
167,470,378
207,739,953
-

2,548,450,436
7,645,606
8,590,942
170,327,793
2,364,168
4,550,765
192,370,139
4,744,323
54,526,675
3,919,478,958

2,799,512,821
7,492,590
8,590,942
172,390,209
3,740,641
189,906,843
1,151,630
85,204,269
3,904,007,372

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 13,900,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

15
16
11.2

17

8.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

2,029,361,395
210,467,279
31,716,575
2,119,729
61,636,657
36,093,068
128,169,389
2,499,564,092

2,036,206,445
283,945,890
11,656,013
60,845,613
35,558,730
120,496,701
2,548,709,392

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

24,848,787
6,163,850
623,442,168

24,848,787
6,163,850
596,936,404

32,023,226
1,419,914,866
3,919,478,958
-

(6,087,896)
1,355,297,980
3,904,007,372
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่มขึ้น)
ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22.2

8.5

22.2
19
20

13.2

2563

(หน่วย: บาท)
2562

484,425,990
(54,770,397)
429,655,593

570,900,546
(45,252,462)
525,648,084

45,387,792
475,043,385
16,016,653
17,280,738
(231,762)
7,348,834
3,313,677
518,771,525

(18,222,277)
507,425,807
12,673,310
20,390,220
1,987,034
3,075,198
5,073,755
550,625,324

(29,414,171)
279,586,506
(27,132,828)
76,747,086
44,736,520
55,112,739
7,424,662
407,060,514
111,711,011
(22,065,495)
89,645,516

46,999,916
303,652,369
(11,281,908)
91,809,629
44,643,362
74,756,744
550,580,112
45,212
598,039
643,251

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

13.2

21

(หน่วย: บาท)
2562

2563

42,208,033
(8,441,607)

24,539,022
(4,907,804)

33,766,426
33,766,426
123,411,942

19,631,218
19,631,218
20,274,469

6.45

0.05

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่มขึ้น)
ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ ขึ้น
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22.2

8.5

22.2
19
20

13.2

2563

(หน่วย: บาท)
2562

1,145,386,099
(127,415,305)
1,017,970,794

1,151,926,068
(119,252,518)
1,032,673,550

25,091,041
1,043,061,835
34,043,038
35,738,967
(13,786,754)
(880,020)
8,756,695
1,106,933,761

(74,061,260)
958,612,290
28,195,632
39,937,229
1,561,140
6,485,595
8,976,772
1,043,768,658

42,927,333
603,758,616
(79,637,571)
188,263,323
86,738,560
131,973,042
7,721,292
981,744,595
125,189,166
(23,701,338)
101,487,828

51,429,974
589,014,256
(39,526,634)
178,571,671
98,125,243
148,258,116
1,025,872,626
17,896,032
(1,512,577)
16,383,455

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

13.2

21

(หน่วย: บาท)
2562

2563

(46,043,075)
9,208,615

42,082,998
(8,416,600)

(36,834,460)
(36,834,460)
64,653,368

33,666,398
33,666,398
50,049,853

7.30

1.18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) จากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินรับขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
ชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
25
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 4)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่มใิ ช่ เงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563

(หน่วย: บาท)
2562

1,134,314,351
45,541,771
34,636,785
6,264,582
7,883,054
(637,361,009)
(187,731,258)
(86,647,431)
(83,360,946)
(14,956,337)
1,506,610,883
(1,224,511,823)
(165,742)
500,516,880

1,182,579,098
(33,457,283)
28,381,175
9,349,882
9,107,768
(540,433,782)
(169,609,467)
(98,445,602)
(167,233,748)
(35,516,531)
834,274,657
(1,107,478,053)
170,327
(88,311,559)

959,627
(2,723,359)
(1,558,800)
(3,322,532)

13,374
(1,757,289)
(576,300)
(2,320,215)

(1,001,258)
(72,280,000)
(73,281,258)
423,913,090
(409,249)
48,933,194
472,437,035
-

(27,105,000)
(27,105,000)
(117,736,774)
166,469,806
48,733,032

1,034,058

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ขาดทุน)
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
หมายเหตุ และชาระแล้ว
139,000,000
25
139,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
594,436,835
594,436,835

139,000,000
139,000,000
139,000,000
-

594,436,835
594,436,835
594,436,835
-

3

25

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป
24,848,787
6,163,850
24,848,787
6,163,850
24,848,787
24,848,787
24,848,787
-

6,163,850
6,163,850
6,163,850
-

ยังไม่ได้
จัดสรร
571,416,714
16,383,455
16,383,455
(27,105,000)
560,695,169

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
(15,696,826)
33,666,398
33,666,398
17,969,572

รวม
1,320,169,360
16,383,455
33,666,398
50,049,853
(27,105,000)
1,343,114,213

596,936,404
(2,702,064)
594,234,340
101,487,828
101,487,828
(72,280,000)
623,442,168
-

(6,087,896)
74,945,582
68,857,686
(36,834,460)
(36,834,460)
32,023,226
-

1,355,297,980
72,243,518
1,427,541,498
101,487,828
(36,834,460)
64,653,368
(72,280,000)
1,419,914,866
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั เอ็น. เอส. อัลลายแอนซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ดังกล่าวถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ
ในอัต ราร้ อ ยละ 28.75 ของทุ น ออกจ าหน่ า ยและช าระแล้ ว ของบริ ษ ัท ฯ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ คื อ
การรับประกันวินาศภัย โดยมีสานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร และ 26 สาขาย่อยในต่างจังหวัด ที่อยูข่ อง
บริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 767 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดต่ อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจในหลายภาคส่ วนไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม ทาให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิ จ และเกิ ดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุ น สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่
แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการรับ
ประกันภัย การปรับลดของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในหลักทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์รวมถึงเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่า งกาล ข้อ 8 (ข) ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯได้ติ ด ตามความคื บ หน้ าของ
สถานการณ์ ดงั กล่าว ประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี่ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและ
หนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และปรั บ เปลี่ ยนแผนธุ รกิ จและการบริ ห ารงานเพื่ อลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณ
ผลกระทบ ซึ่ งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

2.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษ ทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่าง
กาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และแนวปฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ
ทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและ
การวัด มู ล ค่ าเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมหรื อราคาทุ น ตัด จาหน่ ายโดยพิ จารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลสาหรับธุ รกิ จประกันภัย
ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ องสัญญา
ประกัน ภัย ที่ อ นุ ญ าตให้ ผู ้รั บ ประกัน ที่ เข้า เงื่ อ นไขตามที่ ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถื อปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน เป็ นการชัว่ คราว
และกาหนดให้ถื อปฏิ บ ตั ิตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาหรับธุ รกิจประกันภัย แทนการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ
ฉบับ ที่ 7 ส าหรั บ รอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ ม ก่ อนวัน ที่ 1 มกราคม 2565 หรื อก่ อนมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้
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ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินจาก
สั ญ ญาประกัน ภัย ภายใต้ข อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4 เรื่ อ งสั ญ ญา
ประกันภัย คิดเป็ นจานวนมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินรวม ซึ่ งถือว่าเข้าเงื่อนไข
ตามที่ ระบุไว้ และบริ ษทั ฯไม่มีการเปลี่ ยนแปลงในกิ จกรรมหลักของกิ จการในรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดมา ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาและเลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าว
ทั้งนี้ ผลกระทบต่อข้อมู ล ทางการเงิ นระหว่างกาลของบริ ษ ทั ฯจากการนาแนวปฏิ บตั ิทางการบัญ ชี ฉบับ
ดังกล่าวมาใช้ในเรื่ องสาคัญ มีดงั นี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ฯสามารถจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ ที่จะ
ถือจนครบกาหนด และลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุ รกิจและลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญา
-

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตราสารทุ นของบริ ษทั
จดทะเบี ยนและประเภทตราสารหนี้ ซึ่ งวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น บริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุนเช่นเดิม

-

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริ ษทั จด
ทะเบียนซึ่ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น บริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่าจะจัด
ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เช่นเดิม กาไรขาดทุนจากการตัดรายการสามารถรับรู ้เข้าส่ วนกาไรหรื อขาดทุนได้เช่นเดิม

-

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารหนี้ ซ่ ึ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น บริ ษ ทั ฯพิจารณาแล้วว่าจะจัดประเภทเงิ นลงทุ น
ดังกล่ าวเป็ นสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นที่ วดั มู ล ค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นเช่ นเดิ ม กาไร
ขาดทุนจากการตัดรายการสามารถรับรู ้เข้าส่ วนกาไรหรื อขาดทุนได้เช่นเดิม

-

การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ฯต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบียน และ
บริ ษทั ฯ เลือกจัดประเภทเงิ นลงทุ นดังกล่ าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กาไรขาดทุนจากการตัดรายการสามารถรับรู ้เข้าส่ วนกาไรหรื อขาดทุน

-

เงินให้กูย้ ืมที่บริ ษทั ฯ ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับชาระเงิ นต้น และดอกเบี้ยจาก
จานวนเงินต้นคงค้าง บริ ษทั ฯจัดประเภทและแสดงรายการเป็ นเงินให้กูย้ ืมและวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
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การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน
-

การถื อปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้ สิน
ทางการเงิน บริ ษทั ฯยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินเป็ นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
-

แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู ้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริ ษทั ฯ
จะรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ต่ อสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น โดยไม่ จาเป็ นต้องรอให้
เหตุการณ์ ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั ฯนาหลักการทัว่ ไปและอย่างง่ายมาใช้ในการ
คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน

-

บริ ษทั ฯรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่ วยลงทุนซึ่ งจัดประเภทเป็ นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขายเข้าส่ วนกาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุ นว่าหลักทรัพย์น้ นั ด้อยค่า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ แสดงให้เห็ นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรี ยก
คืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื ออย่างต่อเนื่ องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจน
ต่ากว่าราคาทุน

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
บริ ษทั ฯนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี น้ ี มาถือปฏิบตั ิ โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนาแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสมหรื อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อ 3
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า
และการตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้ รายการ
การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์
และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่ าทุกรายการที่ มีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12 เดื อน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถื อปฏิ บตั ิ ครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ ผลสะสมจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี แสดงอยู่ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ระหว่างกาลข้อ 3
(ค) แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีทเี่ กีย่ วกับมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่ วครำวสำหรับกิจกำรทีใ่ ห้ ควำมช่ วยเหลือลูกหนีท้ ี่
ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ทสี่ ่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรั บ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ที่
ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทยเท่ านั้น ซึ่ งรวมถึ งสถานการณ์
COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลื อกกับทุกกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย และหนังสื อเวีย นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ค วามช่ วยเหลื อลู ก หนี้ เพิ่ม เติ ม
ในช่ วงสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 หรื อมาตรการอื่นใดตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนดเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึ ง ธุ รกิ จบัตรเครดิ ต ธุ รกิ จสิ นเชื่ อที่ มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุ รกิ จสิ นเชื่ อ
ส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย
เช่น ธุ รกิจลิสซิ่ ง ธุ รกิจเช่าซื้ อ ธุ รกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ และธุ รกิจแฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจการ
ที่ ให้ค วามช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตามมาตรการของธนาคารแห่ งประเทศไทยและเลื อกปฏิ บตั ิ ตามแนว
ปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้องถื อปฏิ บ ัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุ ก ข้อที่ ระบุ ไว้ในแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับ ใช้ส าหรั บ กิ จการที่ ให้ ความช่ วยเหลื อลู ก หนี้ ที่ ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่ งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดงั กล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมีการเปลี่ ยนแปลงและให้ถือปฏิ บตั ิ
ตามการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว โดยให้ถือปฏิ บตั ิ กบั ลู กหนี้ ธุรกิ จขนาดใหญ่ ลู กหนี้ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และลู กหนี้ รายย่อย ซึ่ งยังคงมี ศกั ยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จหรื อสามารถชาระหนี้ ได้ใน
อนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับดังกล่าว
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิม่ เติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภาวิ ชาชี พ บัญชี ได้ป ระกาศใช้แนวปฏิ บ ัติ ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรั บ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นบางฉบับ และเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในวิธีปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ในช่ วงเวลาที่ ยงั มี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรั บการจัดท างบการเงิ นของบริ ษ ัทฯที่ มี รอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯเลื อกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรมและการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายที่วดั มูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หน่ วยลงทุนที่อยู่ระหว่างการชาระบัญชี เนื่ องจากมีขอ้ มู ลไม่เพียงพอต่อการประมาณการ วัดมูลค่า
และรับรู ้รายการ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 8
2.3 นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบ
การเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั ต่อไปนี้
(ก) กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ ำ
บริ ษทั ฯสามารถจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสาร
หนี้ ที่จะถื อจนครบกาหนด และลู กหนี้ และเงิ นให้กู้ยืม โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึ งหลักการประเมิ นโมเดล
ธุ รกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้า แสดงตามมู ล ค่ ายุติ ธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเมื่อมี
วัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้
เงิ น ลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เผื่อขายแสดงตามมู ล ค่ ายุติธ รรม การเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ ายุติธรรมของ
หลักทรั พย์บ นั ทึ กในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น และจะบันทึ ก ในกาไรหรื อขาดทุ นเมื่ อได้จาหน่ าย
หลักทรัพย์น้ นั ออกไป
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกาหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น /รับ รู ้ ส่ วนต่ ากว่ามู ลค่าตราสารหนี้ ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจานวนที่ตดั จาหน่าย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด (บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน) แสดง
ตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม และจัด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื่ อ ขาย ก าไรขาดทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ผา่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
ได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทาการสุ ดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คานวณ
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คานวณจากมู ล ค่าสิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องหน่ วยลงทุ น มู ลค่ายุติธ รรมของตราสารทุ นที่ ไม่ อยู่ในความ
ต้องการของตลาดคานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด และคานวณตามหลักเกณฑ์การประมาณ
มูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทัว่ ไป
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ วดั มู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติธ รรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
แสดงตามราคาทุนตัดจาหน่ายสุ ทธิ จากค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนกาไรหรื อขาดทุน
(ค) กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนตัดจาหน่ายและสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย โดย
ไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั ฯพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที่ แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมี ขอ้ ยกเว้นส าหรั บลู กหนี้ อื่นหรื อสิ นทรั พย์ที่เกิ ดจาก
สัญญาที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่มีนัยสาคัญ ซึ่ งบริ ษทั ฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของตราสารทุ นและหน่ วยลงทุ นที่ จดั ประเภทเป็ นเงิ นทุ นในหลักทรัพ ย์
เผื่อขายรับรู ้ เข้ากาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุ นว่าหลักทรัพย์น้ นั ด้อยค่า โดยพิจารณา
จากหลักฐานที่แสดงให้เห็ นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรี ยกคืนกลับมาได้
และการลดลงอย่า งมี ส าระส าคัญ หรื อ อย่า งต่ อ เนื่ อ งของมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น จนต่ า กว่า
ราคาทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนกาไรหรื อขาดทุน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.2 (ค)
(ง) สั ญญำเช่ ำ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
บริ ษทั ฯรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญา
เช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิ ดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ
วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากบริ ษทั ฯไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถู กโอน
ให้แก่บริ ษทั ฯเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับ
จากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวัน
สิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
ของบริ ษทั ฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย
สะท้อนดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่ าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าที่ จ่าย
ช าระแล้ ว นอกจากนี้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า จะถู ก วัด มู ล ค่ า ใหม่ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สั ญญำเช่ ำระยะสั้ นและสั ญญำเช่ ำซึ่งสิ นทรัพย์ อ้ำงอิงมีมูลค่ ำต่ำ
จานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่ า
เริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่ า จะถู กรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า
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3.

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถื อ
ปฏิบัติ
ตามที่ ก ล่ าวในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่างกาลข้อ 2.2 (ก) และ (ข) บริ ษ ัทฯได้นาแนวปฏิ บ ัติ
ทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุ รกิ จประกันภัย และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถื อปฏิ บตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยบริ ษทั ฯได้เลื อกปรับผลสะสมจาก
การเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวด
ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบก าไรสะสมและองค์ป ระกอบอื่ น ของส่ วนของเจ้าของต้น งวดปี 2563 จากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเนื่องจากการนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ผลกระทบจาก
แนวปฏิบตั ิ
มาตรฐานการ
ทางการบัญชี
รายงานทาง
เรื่ อง เครื่ องมือ
การเงิน
31 ธันวาคม 2562 ทางการเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของเจ้ ำของ
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

1 มกราคม 2563

48,933,194
17,188,657
2,799,512,821
7,492,590
189,906,843

(8,597)
(56,596)
90,378,707
(9,116)
(18,060,880)

2,052,988
-

48,924,597
17,132,061
2,889,891,528
7,483,474
2,052,988
171,845,963

-

-

2,052,988

2,052,988

596,936,404
(6,087,896)

(2,702,064)
74,945,582

-

594,234,340
68,857,686
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3.1 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุ รกิจประกันภัยมาถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
กำไรสะสม - ยังไม่ จัดสรร
การรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
รวม

(3,377,580)
675,516
(2,702,064)

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ ำของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
การรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
รวม

92,908,853
773,125
(18,736,396)
74,945,582

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาหนดในแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุ รกิ จประกันภัย เปรี ยบเทียบ
กับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
48,933,194
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
17,188,657
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,799,512,821
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้างรับ
7,492,590
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
1,151,630
สิ นทรัพย์อื่น - สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
17,245,939

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนที่
เงินลงทุน
เงินลงทุน
จะถือจนครบ
ราคาทุน
เพื่อค้า
เผือ่ ขาย
กาหนด
ตัดจาหน่าย
รวม
66,694,217

890,018,662 1,933,178,649

48,924,597
48,924,597
17,132,061
17,132,061
- 2,889,891,528

-

-

-

7,483,474
1,151,630

7,483,474
1,151,630

-

-

-

17,245,939

17,245,939

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้กาหนดให้หนี้ สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
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3.2 สั ญญำเช่ ำ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
สาหรับสัญญาเช่ าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก: อื่น ๆ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(หน่วย: บาท)
9,291,495
(209,800)
(6,938,853)
(14,400)
(75,454)
2,052,988
2,052,988

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2,052,988
2,052,988

อาคาร
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

4.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุ ทธิ

30 มิถุนายน 2563
253,237
472,593,048
472,846,285
(409,250)
472,437,035

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
156,542
48,776,652
48,933,194
48,933,194

ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามี อตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ 0.00 ถึ ง
1.10 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี )
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกัน
โดยตรงจาแนกอายุตามเงิ นต้นที่ คา้ งชาระนับ ตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ ย
ประกันภัยแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

30 มิถุนายน 2563
163,267,733
22,014,082
10,436,016
2,362,444
3,135,987
5,981,029
207,197,291
(15,177,336)
192,019,955

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
160,574,365
25,289,352
13,454,015
2,860,683
3,515,967
5,603,743
211,298,125
(16,612,880)
194,685,245

สาหรั บ เบี้ ยประกันภัยค้างรับ จากตัวแทนและนายหน้า บริ ษ ทั ฯได้กาหนดหลักเกณฑ์ก ารติ ดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ากาหนดรับชาระ บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
6.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
30 มิถุนายน 2563
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
- สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

7.

7,960,625
29,448,040
109,534,961
146,943,626

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
11,121,810
56,875,796
99,472,772
167,470,378

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

30 มิถุนายน 2563
3,074
102,508,957
102,512,031
(108,821)
102,403,210

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
3,074
207,904,038
207,907,112
(167,159)
207,739,953
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

8.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้ ำทีว่ ดั มูลค่ ำผ่ำนกำไรขำดทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวม
เงินลงทุนเผื่อขำยทีว่ ดั มูลค่ ำผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนดทีว่ ดั มูลค่ ำ
ด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รวม
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

52,640,611
4,821,440
57,462,051
(951,251)
56,510,800

51,688,457
4,822,343
56,510,800
56,510,800

64,772,291
1,862,141
66,634,432
59,785
66,694,217

64,812,124
1,882,093
66,694,217
66,694,217

52,145,432
901,219,994
236,720,064
1,190,085,490
40,029,032

139,592,333
844,634,548
238,299,444
1,222,526,325
-

27,803,196
599,205,319
181,774,705
808,783,220
(7,609,870)

25,289,440
584,703,401
184,968,949
794,961,790
-

(802,730)
(6,785,467)
1,222,526,325

1,222,526,325

(6,211,560)
794,961,790

794,961,790

339,984,716
564,507,533
69,649,593

356,586,439
609,545,238
69,577,117

305,000,000
1,279,141,842

900,000,000
1,935,708,794

(9,728,531)
1,269,413,311

1,935,708,794

2,548,450,436

2,148,020
2,148,020
2,799,512,821
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(ก) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯจัดประเภทเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นของบริ ษทั ที่ ไม่ใช่ บริ ษ ทั
จดทะเบียนที่เดิมเคยจัดเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปจานวนสุ ทธิ 2.1 ล้านบาท ไปเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายที่วดั
มูลค่าผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น โดยบริ ษทั ฯจะรับรู ้ การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของเงิ น
ลงทุนดังกล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะรับรู ้เข้าส่ วนกาไรหรื อขาดทุนเมื่อตัดรายการ
(ข) ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 บริ ษ ัท ฯมี เงิ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ที่ มี มู ล ค่ า ตามบัญ ชี จานวน 139.8
ล้านบาท ที่ บริ หารจัดการโดยบริ ษ ทั หลักทรั พย์จดั การกองทุ นแห่ งหนึ่ งซึ่ งประกาศเลิ กกองทุนใน
ปลายเดื อนมี นาคม 2563 เนื่ องจากเผชิ ญ แรงเทขายจากความกังวลสถานการณ์ โควิด-19 ของผูถ้ ื อ
หน่ วยฯ บริ ษ ทั ฯบันทึ กมู ลค่าตามบัญชี ดังกล่ าวด้วยมู ลค่าสิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ (Net Asset Value: NAV)
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่ งเป็ นราคาล่าสุ ดปรับปรุ งด้วยเงินคืนสุ ทธิ ที่ได้รับ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน
2563 ปั จจุ บ นั หน่ วยลงทุ นดังกล่ าวอยู่ระหว่างการช าระบัญ ชี มู ลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นขึ้ นอยู่ก ับ
จานวนเงินที่หน่วยลงทุนดังกล่าวจะได้รับจากการชาระบัญชี
8.2 จำแนกตำมกำรวิเครำะห์ ลำดับชั้นควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรู ้ในกาไร
มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขำยทีว่ ดั ด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
รวม

238,299,444
238,299,444

(802,730)
(802,730)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนดทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 2 - ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 3 - ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น

30 มิถุนายน 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นที่
รับรู ้ในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน

มูลค่าตามบัญชี

1,254,123,436

(1,672,759)

1,252,450,677

10,018,406
15,000,000
1,279,141,842

(150,772)
(7,905,000)
(9,728,531)

9,867,634
7,095,000
1,269,413,311

8.3 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ ำของ - ส่ วนเกิน (ต่ำกว่ ำ) ทุนจำกกำรวัดมูลค่ ำเงินลงทุนเผื่อขำยที่วดั มูลค่ ำ
ยุติธรรมผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือต้นงวด - ก่อนการปรับปรุ ง
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 3)
ยอดคงเหลือต้นงวด - หลังการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งระหว่างงวด
(กาไร) ขาดทุนที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด (ขาดทุน) - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563
(6,087,896)
74,945,582
68,857,686
(45,789,207)
(253,868)
(46,043,075)
9,208,615
(36,834,460)
32,023,226

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
(15,696,826)
(15,696,826)
4,386,597
7,624,566
12,011,163
(2,402,233)
9,608,930
(6,087,896)
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8.4 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ ีข้อจำกัดและทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯได้วางสิ นทรัพย์เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็ นเงิ นส ารองประกันภัย ไว้กบั นายทะเบี ย นตามพระราชบัญ ญัติป ระกัน วิน าศภัย และวางไว้
กับศาลและหน่วยงานอื่น เพื่อค้ าประกันภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ ดังนี้
30 มิถุนายน 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
เงินสำรองประกันภัยวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั ศำล
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
คำ้ ประกันภำระผูกพันตำมปกติธุรกิจ
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

14.0

14.5

14.0

14.4

232.9

252.6

210.0

231.9

1.2

1.2

0.6

0.6

24.8

25.2

14.7

15.1

8.5 รำยได้ จำกกำรลงทุน
ในระหว่างงวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯมี รายได้จ าก
การลงทุนดังนี้

ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
เงินปั นผลรับจากตราสารทุน
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
13,068,136
15,235,675
3,225,918
4,862,697
986,684
291,848
17,280,738
20,390,220

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
28,147,275
29,991,585
6,264,582
9,360,221
1,327,110
585,423
35,738,967
39,937,229
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562 มู ล ค่ า ของเงิ น ให้ กู้ ยื ม และดอกเบี้ ยค้า งรั บ จ าแนก
ตามลาดับชั้นดังนี้
(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2563
การจัดชั้น
ชั้นที่ 1 - เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ

ทรัพย์สินจานอง
เป็ นประกัน
4,433,927
4,433,927
(5,338)
4,428,589

อื่น ๆ

รวม

3,221,178
3,221,178
(4,161)
3,217,017

7,655,105
7,655,105
(9,499)
7,645,606
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ

ทรัพย์สินจานอง
เป็ นประกัน
5,190,818
5,190,818

อื่น ๆ
2,301,772
2,301,772

รวม
7,492,590
7,492,590

เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค้ าประกัน กาหนดวงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิ น
500,000 บาท กรณี เงินให้กูย้ ืมที่มีอสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกัน วงเงิ นกูส้ ู งสุ ดไม่เกินร้ อยละ 90 ของ
ราคาประเมิ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เป็ นหลัก ประกัน และจะพิ จ ารณาจากวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ข อกู้ ร วมทั้ง
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูข้ อกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื อาจพิจารณาเพิ่มหรื อลดจากอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กยู้ มื ขั้นต่า (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์ได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)

ที่ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 30 มิถุนายน 2563

อาคารและ เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
อาคาร
สานักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่างทา

รวม

120,562,866
-

26,591,508
(964,880)

19,048,274
1,951,059
(86,882)
(3,329,413)

6,176,661
622,300
(3)
(404,597)

10,900
150,000
-

172,390,209
2,723,359
(86,885)
(4,698,890)

120,562,866

25,626,628

17,583,038

6,394,361

160,900

170,327,793

11. สั ญญำเช่ ำ
บริ ษ ัท ฯเข้าท าสั ญ ญาเช่ าที่ เกี่ ย วข้องกับ การเช่ าพื้ น ที่ อาคารส านัก งาน อายุสั ญ ญามี ระยะเวลาโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 1 - 3 ปี
11.1 สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้
ดังนี้

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 3)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)
อาคาร
2,052,988
2,052,988
1,034,058
(722,878)
2,364,168
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.2 หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
รายการเคลื่ อนไหวของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แสดงได้
ดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 3)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก: สัญญาเช่าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
บวก: ต้นทุนทางการเงินระหว่างงวด
หัก: ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)
อาคาร
2,052,988
2,052,988
1,034,058
34,841
(1,002,158)
2,119,729
(หน่วย: บาท)
อาคาร

หนี้สินตามสัญญาเช่าก่อนคิดลด
ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ครบกาหนดชาระเกิน 1 ปี
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าก่อนคิดลด
หัก: ต้นทุนทางการเงิน

1,205,684
999,000
2,204,684
(84,955)
2,119,729

20

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าใช้จ่ายสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุน มีดงั นี้

ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์ที่เช่า
ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่าย

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563
381,825
19,932
282,775
684,532

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563
722,878
34,841
518,650
1,276,369

12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนาสาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
โอนระหว่างงวดเข้า/(ออก)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1,405,901
24,300
2,939,240
(748,676)
3,620,765

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
2,334,740
1,534,500
(2,939,240)
930,000

รวม
3,740,641
1,558,800
(748,676)
4,550,765
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
13.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562 ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ (หนี้ สิ น ) ภาษี เงิ น ได้
รอตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีดว้ ยรายการดังต่อไปนี้

30 มิถุนายน
2563
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3,851,536
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ที่วดั มูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
1,357,093
สารองเบี้ยประกันภัย
109,086,023
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
52,191,316
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
19,227,532
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
12,327,331
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจาก
การวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
164,047
เงินลงทุนเผื่อขาย
(8,005,807)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2,219,775
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(48,707)
192,370,139
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

31 ธันวาคม
2562

(หน่วย: บาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563

4,195,970

(2,667,274)

(344,434)

1,242,312
104,342,544
47,972,015

(7,280,994)
(4,284,746)

114,781
4,743,479
4,219,301

18,474,862
12,169,123

869,331
274,445

752,670
158,208

(11,957)
1,521,974
189,906,843

(1,469,767)
1,484,932
20,936
(13,053,137)

176,004
1,544,258
(48,707)
11,315,560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.2 ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

(9,012,358)

(15,320,787)

(35,016,898)

(30,956,371)

(13,053,137)

15,918,826

11,315,560

29,443,794

(22,065,495)

598,039

(23,701,338)

(1,512,577)

รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ก ับผลคู ณก าไรทางบัญชี ก ับอัตราภาษี เงิ นได้
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
คูณอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
- รายได้ที่ได้รับยกเว้น
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
111,711,011
45,212

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
125,189,166
17,896,032

20%

20%

20%

20%

(22,342,202)

(9,043)

(25,037,833)

(3,579,207)

407,505
(130,799)

659,640
(52,558)

1,545,770
(209,275)

2,167,937
(101,307)

(22,065,495)

598,039

(23,701,338)

(1,512,577)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวดสามเดื อน
และหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
วัดมูลค่าเงินลงทุน (เพิ่ม) ลดระหว่างงวด
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่าง
งวดที่โอนไปรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ที่แสดงในส่วนของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

(8,441,607)

(5,021,559)

9,157,841

(8,348,045)

-

113,755

50,774

(68,555)

(8,441,607)

(4,907,804)

9,208,615

(8,416,600)

14. สิ นทรัพย์อื่น
30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ อื่น - สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินทดรองจ่าย
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุ ทธิ
รายได้คา้ งรับ
รวม

7,839,530
22,282,530
3,728,904
33,850,964

7,920,090
3,687,003
1,696,796
3,942,050
17,245,939

สิ นทรัพย์ อื่น - อื่น ๆ
เงินสารองโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกาหนด
อื่น ๆ
รวม
รวมสิ นทรัพย์อื่น

5,663,238
261,868
6,397,453
8,353,152
20,675,711
54,526,675

44,200,484
719,176
4,293,433
18,745,237
67,958,330
85,204,269
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บาท)

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

30 มิถุนายน 2563
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
462,747,204
(7,960,625)

สุ ทธิ
454,786,579

428,896,672

(16,684,376)

412,212,296

108,901,324
1,028,816,195
2,029,361,395

(12,763,664)
(109,534,961)
(146,943,626)

96,137,660
919,281,234
1,882,417,769
(หน่วย: บาท)

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

31 ธันวาคม 2562
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
422,981,057
(11,121,810)

สุ ทธิ
411,859,247

429,935,273

(9,805,037)

420,130,236

139,445,068
1,043,845,047
2,036,206,445

(47,070,759)
(99,472,772)
(167,470,378)

92,374,309
944,372,275
1,868,736,067
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15.1 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะยำว

ยอดคงเหลือต้นงวด
สารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
สารองลดลงจากกรมธรรม์ประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563
422,981,057
130,996,376
(91,230,229)
462,747,204

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
326,378,163
228,605,412
(132,002,518)
422,981,057

15.2 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือต้นงวด
569,380,341
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปั จจุบนั
603,032,683
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปี ก่อน
22,625,031
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคานวณสารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน
(30,543,744)
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
(626,696,315)
ยอดคงเหลือปลายงวด
537,797,996

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
509,064,904
1,281,129,446
11,926,799
47,987,005
(1,280,727,813)
569,380,341

15.3 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563
1,043,845,047
1,014,389,723
(1,029,418,575)
1,028,816,195

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
947,683,167
2,160,151,172
(2,063,989,292)
1,043,845,047
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

30 มิถุนายน 2563
162,265,920
48,201,359
210,467,279

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
191,137,304
92,808,586
283,945,890

30 มิถุนายน 2563
6,206,072
1,667,022
8,897,822
16,273,997
10,621,441
49,630,043
13,565,305
21,307,687
128,169,389

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
3,962,394
2,594,406
10,108,617
32,524,282
12,829,530
22,315,878
1,276,193
34,885,401
120,496,701

17. หนีส้ ิ นอื่น

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากจากตัวแทน
เจ้าหนี้จากการซื้ อหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษ ทั ฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จประกันวินาศภัย 2 ส่ วนงาน คื อ การรั บ ประกันภัยรถและ
การรั บ ประกัน ภัย อื่ น โดยก าไรขาดทุ น ตามส่ ว นงานส าหรั บ งวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อน
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ประกันภัยรถ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

ประกันภัยอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

(หน่วย: บาท)
รวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

341,759,614
(1,832,101)
339,927,513

383,403,835
(687,684)
382,716,151

142,666,376
(52,938,296)
89,728,080

187,496,711
(44,564,778)
142,931,933

484,425,990
(54,770,397)
429,655,593

570,900,546
(45,252,462)
525,648,084

51,700,892

(8,995,874)

(6,313,100)

(9,226,403)

45,387,792

(18,222,277)

391,628,405
17,430
391,645,835

373,720,277
373,720,277

83,414,980
15,999,223
99,414,203

133,705,530
12,673,310
146,378,840

475,043,385
16,016,653
491,060,038

507,425,807
12,673,310
520,099,117

213,026,173
57,151,574
23,472,651

252,328,279
65,819,995
27,462,010

(29,414,171)
66,560,333
(27,132,828)
19,595,512
21,263,869

46,999,916
51,324,090
(11,281,908)
25,989,634
17,181,352

(29,414,171)
279,586,506
(27,132,828)
76,747,086
44,736,520

46,999,916
303,652,369
(11,281,908)
91,809,629
44,643,362

293,650,398
97,995,437

345,610,284
28,109,993

50,872,715
48,541,488

130,213,084
16,165,756

344,523,113

475,823,368

146,536,925
(55,112,739)
91,424,186
17,280,738
(231,762)
7,348,834
3,313,677
(7,424,662)

44,275,749
(74,756,744)
(30,480,995)
20,390,220
1,987,034
3,075,198
5,073,755
-

111,711,011
(22,065,495)
89,645,516

45,212
598,039
643,251
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ประกันภัยรถ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
762,366,564
หัก: เบี้ยประกันภัยจากการเอาประกันภัยต่อ
(3,606,102)
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
758,760,462
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
27,765,281
รายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
786,525,743
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
17,430
786,543,173
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวเพิ่มขึ้น
ค่าสิ นไหมทดแทน
434,328,969
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
126,642,610
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
50,811,636
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อน
611,783,215
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
174,759,958
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ประกันภัยอื่น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

(หน่วย: บาท)
รวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

808,416,959 383,019,535 343,509,109 1,145,386,099 1,151,926,068
(2,426,904) (123,809,203) (116,825,614) (127,415,305) (119,252,518)
805,990,055 259,210,332 226,683,495 1,017,970,794 1,032,673,550
(72,951,961)

(2,674,240)

733,038,094
733,038,094

(1,109,299)

25,091,041

(74,061,260)

256,536,092
34,025,608
290,561,700

225,574,196 1,043,061,835
28,195,632
34,043,038
253,769,828 1,077,104,873

958,612,290
28,195,632
986,807,922

471,670,186
136,017,971
53,448,547

42,927,333
169,429,647
(79,637,571)
61,620,713
35,926,924

51,429,974
117,344,070
(39,526,634)
42,553,700
44,676,696

42,927,333
603,758,616
(79,637,571)
188,263,323
86,738,560

51,429,974
589,014,256
(39,526,634)
178,571,671
98,125,243

661,136,704
71,901,390

230,267,046
60,294,654

216,477,806
37,292,022

842,050,261

877,614,510

235,054,612 109,193,412
(131,973,042) (148,258,116)
103,081,570 (39,064,704)
35,738,967
39,937,229
(13,786,754)
1,561,140
(880,020)
6,485,595
8,756,695
8,976,772
(7,721,292)
125,189,166
(23,701,338)
101,487,828

17,896,032
(1,512,577)
16,383,455

สาหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯมีเบี้ ยประกันภัยรับผ่านบริ ษทั
นายหน้ารายใหญ่ (มียอดเบี้ยประกันภัยรับเกิ นกว่าอัตราร้ อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยรับในแต่ละงวด)
หนึ่ งราย ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงิน 64.3 ล้านบาท และ 128.1 ล้านบาท ตามลาดับ (2562: 97.2
ล้านบาท และ 186.2 ล้านบาท ตามล าดับ ) ซึ่ งมาจากส่ วนงานประกันภัยรถคิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 13 และ
ร้อยละ 11 (2562: อัตราร้อยละ 17 และร้อยละ 16 ตามลาดับ) ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดในแต่ละงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์และหนี้สินจาแนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยรถ
สินทรัพย์
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ิน
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562

ประกันภัยอื่น

สิ นทรัพย์/หนี้สิน
ที่ปันส่วนไม่ได้

รวม

147,836,324
162,110,657

293,530,466
407,784,919

3,478,112,168
3,334,111,796

3,919,478,958
3,904,007,372

1,264,460,373
1,306,999,931

1,018,848,768
1,055,087,858

216,254,951
186,621,603

2,499,564,092
2,548,709,392

19. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
23,304,127
35,521,362
16,202,312
241,215
(13,336,370)
28,701,455
55,112,739

14,561,892
337,685
(6,296,090)
30,631,895
74,756,744

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
47,219,700
60,917,831
31,385,122
1,223,871
(1,722,171)
53,866,520
131,973,042

30,812,378
1,238,992
526,675
54,762,240
148,258,116
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เงินลงทุนเผื่อขายที่
วัดมูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบกาหนดที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

355,038
97,149

-

400,653
94,071

-

(262,418)

-

29,605

-

7,236,038
(1,145)
7,424,662

-

7,198,385
(1,422)
7,721,292

-

21. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
22. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
22.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในการพิ จารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท ฯค านึ ง ถึ งเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย ซึ่ งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์ พอร์ ท โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22.2 รำยกำรระหว่ำงกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมี รายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
เบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด(1)
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
(1)

64.3
0.7
0.3
3.7
0.5

97.2
-

128.1
0.7
0.3
3.7
0.5

186.2
-

11.1

16.9

22.2

32.2

เบี้ยประกันภัยรับจากนายหน้าประกันวินาศภัย

ประเภทรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นโยบายการกาหนดราคา
เบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นไปตามสัญญาการรับประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่าย
เป็ นปกติทางการค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย

22.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ทั ฯและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562
มีรายละเอียดดังนี้
30 มิถุนายน 2563
เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562

43.7

115.7

7.4

20.3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ า งงวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
7.4
9.8
0.2
1.7
7.6
11.5

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
3.7
4.9
0.1
1.3
3.8
6.2

23. มูลค่ ำยุติธรรรมของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท ฯมี สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้ ำทีว่ ดั มูลค่ ำผ่ำน
กำไรขำดทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขำยทีว่ ดั มูลค่ ำผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

30 มิถุนายน 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

0.1

-

-

0.1

0.1

51.7
-

4.8

-

51.7
4.8

51.7
4.8

44.5
122.4
-

722.2
238.3

95.1
-

139.6
844.6
238.3

139.6
844.6
238.3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

64.8
-

1.9

-

64.8
1.9

64.8
1.9

25.3
140.3
-

444.4
185.0

-

25.3
584.7
185.0

25.3
584.7
185.0

บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแสดง
มูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
คานวณโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่า เช่ น วิเคราะห์มูลค่ากระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลด
ด้วยอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง และค านวณตามหลัก เกณฑ์ ก ารประมาณมู ล ค่ า
ยุติธรรมที่ยอมรับทัว่ ไป
(ค) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคา
ตลาด และกรณี เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยคานวณ
โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
24. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
24.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จานวน 1.11 ล้านบาท
24.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและบริกำรทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่ าระยะสั้น
และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่าและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2563
4.1

จ่ายชาระภายใน
1 ปี

24.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีคดีถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการเป็ นผูร้ ับ
ประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจานวนรวม 204.2 ล้านบาท และ 187.2 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งผลของการ
พิจารณาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้พิจารณาประมาณการค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นและ
บันทึ กเป็ นสารองค่าสิ นไหมทดแทนไว้แล้วในงบการเงิ นเป็ นจานวน 29.7 ล้านบาท และ 30.3 ล้านบาท
ตามลาดับ
25. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562
เงินปันผลประจาปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

เงินปั นผลจ่าย เงินปันผลต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาท)
72.28
5.20
27.11
1.95

26. กำรอนุมัตขิ ้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิ ให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
2563
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