บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรสอบทำน และ ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) (รวมเรี ยกว่ำ
“ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ี กำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่งส่ 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

ณริ ศรำ ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 11 พฤษภำคม 2565

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ จากการขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3
4
5
6
7
8
9

10
11

31 มีนาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบแล้ว)

969,308,569
319,232,559
7,528,655
208,211,089
74,012,055

950,447,203
248,658,231
6,637,088
169,953,895
48,940,998

2,447,620,797
7,360,028
8,590,942
161,670,528
2,971,729
3,310,303
289,537,784
180,503,793
31,434,983
4,711,293,814

2,499,595,686
8,050,201
8,590,942
163,508,191
2,858,382
3,375,858
245,414,501
15,770,334
25,018,813
4,396,820,323

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ น
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ำของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 13,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

12
13

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

31 มีนาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบแล้ว)

2,674,965,219
247,672,896
45,144,004
2,082,688
65,882,844
60,391,775
323,434,390
3,419,573,816

2,461,498,680
198,667,728
21,296,882
1,985,728
64,147,756
43,757,274
178,032,655
2,969,386,703

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

24,848,787
6,163,850
566,192,785

24,848,787
6,163,850
645,151,419

(38,922,259)
1,291,719,998
4,711,293,814
-

17,832,729
1,427,433,620
4,396,820,323

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
หมายเหตุ
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้คา่ เช่า
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ ขึ้น
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
บวก: รายได้ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19.2

19.2
16
17

10.2

2565

(หน่วย: บาท)
2564

796,414,088
(106,949,015)
689,465,073
(81,938,338)
607,526,735
26,299,830
14,472,493
1,082,604
3,944,329
7,621
653,333,612

687,747,282
(83,833,579)
603,913,703
(67,897,820)
536,015,883
19,303,590
23,215,051
1,096,926
5,438,201
3,991,435
218,459
589,279,545

42,940,897
368,648,544
(22,515,190)
135,475,818
52,477,125
97,217,357
26,156
12,407
674,283,114
(20,949,502)
4,540,868
(16,408,634)

37,747,060
330,715,108
(24,046,877)
116,415,046
44,328,797
83,111,736
21,337
(49,782)
588,242,425
1,037,120
2,337,995
3,375,115

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บวก (หัก): รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ขำดทุน)
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2564

2565

(70,943,735)
14,188,747

909,747
(181,949)

(56,754,988)
(56,754,988)
(73,163,622)

727,798
727,798
4,102,913

(1.18)

0.24

18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
2565
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) จากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินรับฝากจากตัวแทน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน
ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2564

725,354,067
(40,058,946)
9,213,596
4,367,329
3,992,084
(312,274,986)
(118,837,108)
(49,394,099)
(94,530,811)
(1,546,546)
75,585,136
44,069,372
(226,711,177)
690,174
19,918,085

641,262,863
549,184
13,761,407
10,427,823
4,242,835
(297,962,841)
(109,039,305)
(44,231,578)
(109,476,106)
(1,380,987)
34,710,929
288,365,522
(329,536,809)
740,515
102,433,452

8,561
(248,543)
(300,000)
(539,982)

14,780
28
(1,338,528)
(323,400)
(1,647,120)

(536,026)
(536,026)
18,842,077
19,289
950,447,203
969,308,569

(509,711)
(509,711)
100,276,621
(21,373)
590,036,598
690,291,846

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

ทุนออกจาหน่าย
หมายเหตุ และชาระแล้ว
139,000,000
22
139,000,000

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

139,000,000
139,000,000

594,436,835
594,436,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22

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

6,163,850
6,163,850

ยังไม่ได้
จัดสรร
619,344,780
3,375,115
3,375,115
(66,025,000)
556,694,895
645,151,419
(16,408,634)
(16,408,634)
(62,550,000)
566,192,785
-

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
รวม
13,336,947
1,397,131,199
3,375,115
727,798
727,798
727,798
4,102,913
(66,025,000)
14,064,745
1,335,209,112
17,832,729
(56,754,988)
(56,754,988)
(38,922,259)

1,427,433,620
(16,408,634)
(56,754,988)
(73,163,622)
(62,550,000)
1,291,719,998
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565
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 ื อ หุ ้น รายใหญ่ โดย ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 และ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ดัง กล่ า วถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ 28.75 ของทุนออกจาหน่ ายและชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คือ
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 ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ปั จจุ บ นั ยัง มี ผ ลกระทบต่ อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการดาเนินธุ รกิจ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่า งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่ อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่าง
กาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีการถือปฏิบตั ิตามข้อยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน เป็ นการชัว่ คราว ซึ่ งได้
มีการปรับปรุ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย และกาหนดให้ขยาย
ระยะเวลาสาหรับการยกเว้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 7 ดังกล่าว
โดยระยะเวลาการยกเว้นดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงสาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2567 หรื อเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย มี ผล
บังคับใช้
2.3 นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2565
200,228
969,929,217
970,129,445
(820,876)
969,308,569

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
128,593
951,158,775
951,287,368
(840,165)
950,447,203

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลื อของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกัน
โดยตรงจาแนกอายุตามเงิ นต้นที่คา้ งชาระนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ย
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

31 มีนาคม 2565
239,022,532
41,984,203
29,865,663
39,562,269
8,058,239
3,813,168
362,306,074
(43,073,515)
319,232,559

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
206,246,740
31,667,385
15,691,760
4,792,034
6,828,969
3,944,985
269,171,873
(20,513,642)
248,658,231

สาหรั บเบี้ ยประกันภัยค้างรั บจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาหนดหลักเกณฑ์การติ ดตามหนี้ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ากาหนดรับชาระ บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
5.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
31 มีนาคม 2565
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
- สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

6.

3,520,598
34,419,544
170,270,947
208,211,089

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

31 มีนาคม 2565
74,012,055
74,012,055

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
4,202,156
28,538,980
137,212,759
169,953,895

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
3,074
48,937,924
48,940,998

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขำยทีว่ ดั มูลค่ ำผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: 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
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย

2,148,020
1,333,813,480
441,572,499
1,777,533,999
(48,652,823)

78,122,083
1,180,868,259
445,701,895
1,704,692,237

2,148,020
1,304,070,406
441,593,990
1,747,812,416
22,290,911

(2,026,071)
(22,162,868)
1,704,692,237

(2,026,172)
(22,162,868)
1,745,914,287

282,155,587
415,275,403
49,917,948

292,901,069
415,300,448
49,878,943

5,000,000
752,348,938

5,000,000
763,080,460

(9,420,378)
742,928,560
2,447,620,797

(9,399,061)
753,681,399
2,499,595,686

78,080,465
1,221,535,554
446,298,268
1,745,914,287
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 จำแนกตำมกำรวิเครำะห์ ลำดับชั้นควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต

เงินลงทุนเผื่อขำยทีว่ ดั ด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วดั
มูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 2 - ตราสารหนี้ ที่มีการเพิม่ ขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต
ชั้นที่ 3 - ตราสารหนี้ ที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
รวม

31 มีนาคม 2565
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนที่คาดว่า
มูลค่ายุติธรรม
จะเกิดขึ้น

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนที่คาดว่า
มูลค่ายุติธรรม
จะเกิดขึ้น

445,701,895
445,701,895

446,298,268
446,298,268

(2,026,071)
(2,026,071)

(2,026,172)
(2,026,172)

31 มีนาคม 2565
ค่าเผื่อผล
มูลค่าตาม
ขาดทุนที่คาด
บัญชี ข้ นั ต้น ว่าจะเกิดขึ้น

มูลค่าตาม
บัญชี

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผล
มูลค่าตาม
ขาดทุนที่คาด
มูลค่าตาม
บัญชีข้นั ต้น ว่าจะเกิดขึ้น
บัญชี

707,430,990

(945,343)

706,485,647

718,201,517

(931,530)

717,269,987

29,917,948

(615,035)

29,302,913

29,878,943

(607,531)

29,271,412

15,000,000
752,348,938

(7,860,000)
(9,420,378)

7,140,000
742,928,560

15,000,000
763,080,460

(7,860,000)
(9,399,061)

7,140,000
753,681,399
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.3 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ ีข้อจำกัดและทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้วางสิ นทรั พย์เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็ นเงิ นสารองประกันภัยไว้ก ับนายทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางไว้
กับศาลและหน่วยงานอื่น เพื่อค้ าประกันภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ ดังนี้
31 มีนาคม 2565
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
เงินสำรองประกันภัย
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั ศำล
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
คำ้ ประกันภำระผูกพันตำมปกติธุรกิจ
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

8.

31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

16.1

15.4

16.2

15.7

210.1

213.2

204.9

214.2

1.0

1.0

0.5

0.5

26.5

25.9

25.6

25.5

เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าของเงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับจาแนกตามลาดับ
ชั้นดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2565
การจัดชั้น
ชั้นที่ 1 - เงินให้กูย้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ

ทรัพย์สินจานอง
เป็ นประกัน
4,364,729
4,364,729
(4,441)
4,360,288

อื่น ๆ

รวม

3,003,804
3,003,804
(4,064)
2,999,740

7,368,533
7,368,533
(8,505)
7,360,028
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินจานอง
เป็ นประกัน

การจัดชั้น
ชั้นที่ 1 - เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4,735,402
4,735,402
(4,748)
4,730,654

เงินให้กูย้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ

9.

อื่น ๆ

รวม

3,324,030
3,324,030
(4,483)
3,319,547

8,059,432
8,059,432
(9,231)
8,050,201

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 1 มกราคม 2565
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2565

ที่ดิน
120,562,866

อาคารและ เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
อาคาร
สานักงาน
22,738,261 14,675,344

ยานพาหนะ งานระหว่างทา
รวม
5,522,520
9,200 163,508,191

-

-

248,543

-

248,543

-

(472,693)

(48,694)
(1,359,828)

(204,991)

-

(48,694)
(2,037,512)

120,562,866

22,265,568

13,515,365

5,317,529

9,200

161,670,528
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
10.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีดว้ ยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ส่ วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม

สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายที่วดั มูลค่าผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วดั มูลค่าผ่านกาไรขาดทุน
เงินลงทุนเผื่อขายที่วดั มูลค่าผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ ทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินภำษีเงินได้
ที่รับรู้ใน:

- ส่ วนกาไรหรื อขาดทุน
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

31 มีนาคม
2565

31 ธันวาคม
2564

9,102,018

4,674,120

4,427,897

3,902,468

4,432,574
172,725,967
55,064,682

4,432,574
154,594,230
48,373,393

18,131,737
6,691,289

19,881,096
6,034,291

23,002,855
13,176,569

22,665,464
12,829,551

337,391
347,018

(3,002)
459,501

-

-

-

(1,087,640)

9,730,564
2,480,363
(177,808)
289,537,784

(4,458,182)
2,477,882
(174,531)
245,414,501

14,188,747
2,481
(3,277)
44,123,283

(181,945)
(9,956)
1,393
28,996,202

29,934,536
14,188,747

29,178,151
(181,949)
28,996,202

2565

2564

44,123,283
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.2 ภำษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

(25,393,668)

(26,840,156)

29,934,536
4,540,868

29,178,151
2,337,995

รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างรายได้ภาษีเงินได้กบั ผลคู ณกาไร (ขาดทุน) ทางบัญชี กบั อัตราภาษี
เงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คูณอัตรา
ภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
(20,949,502)
1,037,120
20%

20%

4,189,900

(207,424)

350,968
4,540,868

2,545,419
2,337,995
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. สิ นทรัพย์อื่น
31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564

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

1,452,700
13,986,798
1,826,015
2,061,410
19,326,923

1,159,116
3,524,526
1,991,278
4,686,995
11,361,915

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

102,817
5,575,222
6,430,021
12,108,060
31,434,983

151,466
3,784,600
9,720,832
13,656,898
25,018,813

12. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บาท)

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

31 มีนาคม 2565
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
712,132,970
(3,520,598)

สุ ทธิ
708,612,372

528,815,220

(24,782,819)

504,032,401

124,650,999
1,309,366,030
2,674,965,219

(9,636,725)
(170,270,947)
(208,211,089)

115,014,274
1,139,095,083
2,466,754,130
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

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

31 ธันวาคม 2564
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
669,873,632
(4,202,156)

รวม

475,524,296

(20,135,051)

455,389,245

121,731,248
1,194,369,504
2,461,498,680

(8,403,929)
(137,212,759)
(169,953,895)

113,327,319
1,057,156,745
2,291,544,785

12.1 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะยำว

ยอดคงเหลือต้นงวด
สารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
สารองลดลงจากกรมธรรม์ประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายงวด

สุ ทธิ
665,671,476

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2565
669,873,632
102,292,360
(60,033,022)
712,132,970

12.2 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือต้นงวด
597,255,544
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปั จจุบนั
321,546,645
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปี ก่อน
35,489,281
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคานวณสารอง
2,919,751
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
(303,745,002)
ยอดคงเหลือปลายงวด
653,466,219

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
504,702,170
376,660,608
(211,489,146)
669,873,632

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
549,509,454
1,203,537,154
9,349,050
10,136,900
(1,175,277,014)
597,255,544
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.3 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2565
1,194,369,504
694,121,728
(579,125,202)
1,309,366,030

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
1,049,269,649
2,273,213,060
(2,128,113,205)
1,194,369,504

31 มีนาคม 2565
140,140,679
107,532,217
247,672,896

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
129,311,981
69,355,747
198,667,728

13. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

14. หนีส้ ิ นอื่น

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากจากตัวแทน
เงินปั นผลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

31 มีนาคม 2565
9,060,393
3,338,823
13,547,632
10,083,266
38,965,403
158,766,852
62,550,000
27,122,021
323,434,390

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
7,996,902
3,255,331
11,542,239
33,961,600
13,251,724
83,181,716
24,843,143
178,032,655
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จประกันวินาศภัย 2 ส่ วนงาน คื อ การรั บประกันภัยรถและ
การรับประกันภัยอื่น โดยกาไรขาดทุนตามส่ วนงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
2564 แสดงได้ดงั นี้
ประกันภัยรถ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่มขึ้น
จากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ

ประกันภัยอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564

(หน่วย: บาท)
รวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564

482,640,796
(554,446)
482,086,350

433,136,331 313,773,292
(1,977,278) (106,394,569)
431,159,053 207,378,723

254,610,951 796,414,088
(81,856,301) (106,949,015)
172,754,650 689,465,073

687,747,282
(83,833,579)
603,913,703

(61,560,974)
420,525,376
35,888
420,561,264

(50,457,830)
380,701,223
18,480
380,719,703

(20,377,364)
187,001,359
26,263,942
213,265,301

(17,439,990)
155,314,660
19,285,110
174,599,770

(81,938,338)
607,526,735
26,299,830
633,826,565

(67,897,820)
536,015,883
19,303,590
555,319,473

250,832,791
82,062,837
32,029,411
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน 364,925,039
55,636,225
กำไรจำกกำรรับประกันภัย

242,760,133
72,558,026
26,827,624
342,145,783
38,573,920

42,940,897
117,815,753
(22,515,190)
53,412,981
20,447,714
212,102,155
1,163,146

37,747,060
87,954,975
(24,046,877)
43,857,020
17,501,173
163,013,351
11,586,419

42,940,897
368,648,544
(22,515,190)
135,475,818
52,477,125
577,027,194

37,747,060
330,715,108
(24,046,877)
116,415,046
44,328,797
505,159,134

56,799,371
(97,217,357)
(26,156)

50,160,339
(83,111,736)
(21,337)

(40,404,009)
14,472,493
1,082,604
3,944,329
7,621
(12,407)

(32,972,734)
23,215,051
1,096,926
5,438,201
3,991,435
218,459
49,782

(20,949,502)
4,540,868
(16,408,634)

1,037,120
2,337,995
3,375,115

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เพิ่มขึ้น
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั ฯมีเบี้ยประกันภัยรับจากบริ ษทั นายหน้า
รายใหญ่ (มียอดประกันภัยรับเกินกว่าอัตราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยรับในแต่ละงวด) หนึ่งราย
ซึ่ ง เป็ นกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน จานวนเงิ น 88 ล้านบาท และ 81 ล้า นบาท ตามล าดับ ซึ่ ง มาจากส่ วนงาน
ประกันภัยรถคิดเป็ นอัตราร้อยละ 11 และร้อยละ 12 ตามลาดับ ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดในแต่ละงวด
สิ นทรัพย์และหนี้สินจาแนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดงั นี้

สินทรัพย์
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
หนีส้ ิน
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอื่น

สิ นทรัพย์/หนี้สิน
ที่ปันส่วนไม่ได้

226,002,797
188,943,303

375,452,906
278,609,821

4,109,838,111
3,929,267,199

4,711,293,814
4,396,820,323

1,471,788,652
1,379,660,268

1,513,704,760
1,327,405,490

434,080,404
262,320,945

3,419,573,816
2,969,386,703

รวม

16. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
26,982,763
26,159,038
14,804,706
15,193,831
1,096,795
974,410
22,139,487
19,512,342
32,193,606
21,272,115
97,217,357
83,111,736
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ จำก (โอนกลับ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนเผื่อขายที่วดั มูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

(19,289)
11,206
(101)

21,373
4,385
64,782

21,317
(726)
12,407

(139,451)
(871)
(49,782)

18. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
19. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
19.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในการพิ จารณาความสั ม พันธ์ ระหว่า งกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกันแต่ ล ะรายการ บริ ษ ทั ฯค านึ ง ถึ ง เนื้ 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 อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์พอร์ท 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)
19.2 รำยกำรระหว่ำงกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
เบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด(1)
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
(1)

87.9

80.8

15.1

14.0

เบี้ยประกันภัยรับจากนายหน้าประกันวินาศภัย

ประเภทรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นโยบายการกาหนดราคา
เบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นไปตามสัญญาการรับประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่าย
เป็ นปกติทางการค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย

19.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ทั ฯและกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วันที่ 31 มี นาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564
มีรายละเอียดดังนี้
31 มีนาคม 2565
เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2564

75.2

77.3

13.0

13.3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
3.6
3.6
0.1
0.1
3.7
3.7

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

20. มูลค่ ำยุติธรรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
20.1 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินฝากสถาบันการเงิน รายได้จากการลงทุนค้างรับ เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า จัดอยู่ใ นประเภทระยะสั้ นและหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับ อัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและ
มีมูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีโดยแสดงเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้
31 มีนาคม 2565
มูลค่า
ตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนดทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ

282.2
406.6
49.2

284.9
411.4
49.6

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2564
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี

292.9
406.6
49.1

302.3
416.7
49.5
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20.2 ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
เงินลงทุนเผื่อขำยทีว่ ดั มูลค่ ำผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

158.4
-

31 มีนาคม 2565
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

1,022.4
445.7

รวม

78.1
-

78.1
1,180.8
445.7

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
เงินลงทุนเผื่อขำยทีว่ ดั มูลค่ ำผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

159.9
-

31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

1,061.6
446.3

78.1
-

รวม

78.1
1,221.5
446.3

ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
21.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯไม่มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน (31 ธันวาคม 2564: 0.3 ล้านบาท)
21.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและบริกำรทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่าและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
จ่ายชาระภายใน
1 ปี

31 มีนาคม 2565
5.5

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2564
7.5

21.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีคดี ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการเป็ นผูร้ ับ
ประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจานวนรวม 239.2 ล้านบาท และ 185.8 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งผลของการ
พิจารณาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้พิจารณาประมาณการค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นและ
บันทึกเป็ นสารองค่าสิ นไหมทดแทนไว้แล้วในงบการเงิ นเป็ นจานวน 32.4 ล้านบาท และ 29.3 ล้านบาท
ตามลาดับ
22. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจาปี 2564
เงินปันผลประจาปี 2563

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาท)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
62.55
4.50
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
66.03
4.75

23. กำรอนุมัตขิ ้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2565
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