บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
แบบย่อของบริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหาร
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ณริศรา ไชยสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2565

บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
4
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
5
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
6
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
7.1
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
8.1
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
9.1
สินทรัพย์อื่น
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
10
เงินวางไว้สาหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

451,831,213
369,528,156
6,777,772
563,006,821
506,305,377

301,851,326
511,712,858
7,716,990
722,571,121
504,266,249

451,831,213
369,528,156
6,777,772
563,006,821
506,305,377

301,851,326
511,712,858
7,716,990
722,571,121
504,266,249

3,415,622,610
455,678
22,891,898
201,961,444
37,742,826
17,599,369
205,861,932

3,406,995,306
386,007
23,869,382
204,852,781
38,484,111
18,665,853
215,646,375

3,415,622,610
455,678
33,337,976
201,961,444
37,742,826
17,599,369
203,772,717

3,406,995,306
386,007
33,337,976
204,852,781
38,484,111
18,665,853
202,707,738

94,300,222
78,466,974
110,196,941
6,082,549,233

102,169,497
103,104,181
116,618,748
6,278,910,785

94,300,222
78,466,974
110,196,941
6,090,906,096

102,169,497
103,104,181
116,618,748
6,275,440,742

บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
หนี้สนิ
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
11
เจ้าหนี้บริษทั ประกันภัยต่อ
12
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ อื่น
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สนิ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 35,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทั่วไป
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2,700,602,515
801,008,219
7,013,473
42,208,155
70,123,898

2,838,286,174
839,315,814
7,479,782
41,597,346
67,415,580

2,700,602,515
801,008,219
7,013,473
42,208,155
70,123,898

2,838,286,174
839,315,814
7,479,782
41,597,346
67,415,580

81,914,744
91,984,819
49,781,077
3,844,636,900

94,734,854
84,587,930
57,208,475
4,030,625,955

81,914,744
91,984,819
49,781,077
3,844,636,900

94,734,854
84,587,930
57,208,475
4,030,625,955

350,000,000
647,275,073

350,000,000
647,275,073

350,000,000
647,275,073

350,000,000
647,275,073

35,000,000
20,000,000
1,093,608,078
92,029,182
2,237,912,333
6,082,549,233
-

35,000,000
20,000,000
1,112,150,293
83,859,464
2,248,284,830
6,278,910,785
-

35,000,000
20,000,000
1,048,659,566
145,334,557
2,246,269,196
6,090,906,096
-

35,000,000
20,000,000
1,056,303,731
136,235,983
2,244,814,787
6,275,440,742
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
2565
2564

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
787,241,881
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
(173,416,082)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
613,825,799
บวก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอื เป็นรายได้
ลดจากงวดก่อน
19,166,694
เบี้ยประกันภัยที่ถอื เป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
632,992,493
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
37,661,425
รายได้จากการลงทุน
9,511,584
กาไรจากเงินลงทุน
6,675,947
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
(1,331,779)
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
183,586
8.2
รายได้อื่น
2,652,329
688,345,585
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
388,901,793
บวก (หัก): ค่าสินไหมทดแทน (รับคืน) โอนกลับจากการประกันภัยต่อ 23,077,003
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
129,474,056
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
58,768,349
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
85,423,354
ต้นทุนทางการเงิน
487,877
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7,427,119
693,559,551
รวมค่าใช้จา่ ย
(5,213,966)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(13,328,249)
9.2
(18,542,215)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

728,457,210
(158,152,052)
570,305,158

787,241,881
(173,416,082)
613,825,799

728,457,210
(158,152,052)
570,305,158

56,408,654
626,713,812
35,872,126
11,770,020
972,925
23,825,629
(353,360)
148,129
698,949,281

19,166,694
632,992,493
37,661,425
9,511,584
6,675,947
(1,331,779)
2,652,329
688,161,999

56,408,654
626,713,812
35,872,126
11,770,020
972,925
23,825,629
148,129
699,302,641

415,635,031
(46,685,565)
121,130,606
51,569,829
84,674,794
651,773
7,094,227
634,070,695
64,878,586
(14,196,069)
50,682,517

388,901,793
23,077,003
129,474,056
58,768,349
85,423,354
487,877
7,427,119
693,559,551
(5,397,552)
(2,246,613)
(7,644,165)

415,635,031
(46,685,565)
121,130,606
51,569,829
84,674,794
651,773
7,094,227
634,070,695
65,231,946
(14,266,741)
50,965,205

1.41

(0.21)

1.42

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(0.52)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
8.2
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ที่วัดมูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
2565
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

(18,542,215)

50,682,517

(7,644,165)

50,965,205

(1,161,070)

485,407

-

-

11,373,217
(2,042,429)

26,426,623
(5,382,406)

11,373,217
(2,274,643)

26,426,623
(5,285,325)

8,169,718

21,529,624

9,098,574

21,141,298

(10,372,497)

72,212,141

1,454,409

72,106,503

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
2565
2564
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
บวก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

918,971,725
(73,075,085)
8,280,142
4,732,623
2,652,329

808,965,888
(86,468,214)
3,234,743
4,196,457
3,023,799

918,971,725
(73,075,085)
8,280,142
4,732,623
2,652,329

808,965,888
(86,468,214)
3,234,743
4,196,457
3,023,799

(443,578,987)
(139,718,201)
(59,081,262)
(72,551,942)
3,769,414
758,547,796
(755,086,812)
153,861,740

(384,525,215)
(125,099,011)
(56,009,109)
(84,833,268)
(4,752,265)
493,579,712
(649,017,431)
(77,703,914)

(443,578,987)
(139,718,201)
(59,081,262)
(72,551,942)
3,769,414
758,547,796
(755,086,812)
153,861,740

(384,525,215)
(125,099,011)
(56,009,109)
(84,833,268)
(4,752,265)
493,579,712
(649,017,431)
(77,703,914)

(300,320)
(300,320)

(2,668,302)
(3,032,822)
202,184
(5,498,940)

(300,320)
(300,320)

(2,668,302)
(3,032,822)
202,184
(5,498,940)

(3,627,068)
(3,627,068)
149,934,352
301,851,326
45,535
451,831,213
-

(3,967,891)
(3,967,891)
(87,170,745)
263,536,309
47,208
176,412,772

(3,627,068)
(3,627,068)
149,934,352
301,851,326
45,535
451,831,213
-

(3,967,891)
(3,967,891)
(87,170,745)
263,536,309
47,208
176,412,772

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ก่าไรส่าหรับงวด
ก่าไรเบ็ดเสร็จอืนส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ทุนเรือนหุน้ ทีออก
ส่วนเกิน
และช่าระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ
350,000,000
647,275,073
350,000,000
647,275,073

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
ขาดทุนส่าหรับงวด
ก่าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

350,000,000
350,000,000
-

647,275,073
647,275,073
-

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
ผลต่าง
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุน
ก่าไรสะสม
จากการแปลงค่า จากการวัดมูลค่า
รวม
จัดสรรแล้ว
งบการเงินทีเป็น เงินลงทุนใน องค์ประกอบอืนของ
ส่ารองตามกฎหมาย ส่ารองทัวไป
ยังไม่จัดสรร เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์
ส่วนของเจ้าของ
รวม
35,000,000
20,000,000 1,053,031,005
(6,336,078)
(4,413,483)
(10,749,561) 2,094,556,517
50,682,517
50,682,517
388,326
21,141,298
21,529,624
21,529,624
35,000,000
20,000,000 1,103,713,522
(5,947,752)
16,727,815
10,780,063 2,166,768,658
35,000,000
35,000,000
-

20,000,000
20,000,000
-

1,112,150,293
(18,542,215)
1,093,608,078
-

(8,196,843)
(928,856)
(9,125,699)

92,056,307
9,098,574
101,154,881

83,859,464
8,169,718
92,029,182
-

2,248,284,830
(18,542,215)
8,169,718
2,237,912,333
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
และชาระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ
350,000,000
647,275,073
350,000,000
647,275,073

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

350,000,000
350,000,000
-

647,275,073
647,275,073
-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย สารองทั่วไป
35,000,000
20,000,000
35,000,000
20,000,000
35,000,000
35,000,000
-

20,000,000
20,000,000
-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกิน
ทุนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนใน
ยังไม่จัดสรร
หลักทรัพย์
รวม
998,292,067
39,766,193
2,090,333,333
50,965,205
50,965,205
21,141,298
21,141,298
1,049,257,272
60,907,491
2,162,439,836
1,056,303,731
(7,644,165)
1,048,659,566
-

136,235,983
9,098,574
145,334,557
-

2,244,814,787
(7,644,165)
9,098,574
2,246,269,196
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลาเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมี ธุรกิจหลักคือ การรับประกันวินาศภัย และมี 24 สาขา
ในต่างจังหวัด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 100/47-55 และเลขที่ 90/3-6
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
และเกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและ
อาจส่ง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ ได้ติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ใน
การประมาณผลกระทบ ซึ่งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯ เลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็นไปตามรูปแบบงบ
การเงินที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปีที่นาเสนอครั้งล่าสุด
ดังนั้นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นาเสนอซ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปีล่าสุด
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็น ข้อมูลทางการเงิน ฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จัดทาข้อมูลทางการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2.3 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ จัดทา

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว ซึ่งได้
มีการปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย และกาหนดให้ขยาย
ระยะเวลาสาหรับการยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 และฉบับที่ 7
ดังกล่าวโดยระยะเวลาการยกเว้นดังกล่าวจะสิ้นสุดลงสาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย มีผล
บังคับใช้
2.5 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้อมูลทาง การเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ

31 มีนาคม 2565
257,000
451,676,798
451,933,798
(102,585)
451,831,213

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
257,000
301,742,446
301,999,446
(148,120)
301,851,326

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรงจาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชาระ นับตั้งแต่วันครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ย
ประกันภัย แสดงดังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

5.

31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สารองค่าสินไหมทดแทน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

6.

31 มีนาคม 2565
275,924,332
57,583,757
21,030,871
5,532,391
10,723,771
637,292
371,432,414
(1,904,258)
369,528,156

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
434,957,500
48,500,570
14,645,048
6,453,625
9,044,433
82,189
513,683,365
(1,970,507)
511,712,858

213,123,329
349,883,492
563,006,821

335,932,257
386,638,864
722,571,121

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

31 มีนาคม 2565
154,218
506,151,159
506,305,377

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
171,999
504,094,250
504,266,249
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
7.1 จาแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่าผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ
ตราสารทุนต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

438,692,808
156,267,420
594,960,228
(51,289,020)
543,671,208

454,554,848
89,116,360
543,671,208

441,235,308
156,267,420
597,502,728
(49,957,241)
547,545,487

456,546,387
90,999,100
547,545,487

851,267,326
610,830,608
304,514,329
104,905,795
37,200,000
262,398,628
2,171,116,686
126,443,600

851,103,632
608,942,968
274,504,586
297,118,656
41,586,796
208,135,468
2,281,392,106

735,110,189
681,307,532
278,078,313
104,905,795
37,200,000
263,390,308
2,099,992,137
115,070,383

735,237,025
680,378,435
246,060,084
285,928,438
41,721,824
209,586,282
2,198,912,088

(814,957)
(15,353,223)
2,281,392,106

(797,209)
(15,353,223)
2,198,912,088

30,000,000

30,000,000

560,696,993
590,696,993

630,696,993
660,696,993

(137,697)
590,559,296
3,415,622,610

(159,262)
660,537,731
3,406,995,306
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2565
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่าผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

438,692,808
156,267,420

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ
ตราสารทุนต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

851,267,326
610,830,608
304,514,329
49,681,200
37,200,000
262,398,628

594,960,228
(51,289,020)
543,671,208

2,115,892,091
181,668,195

454,554,848
89,116,360
543,671,208

441,235,308
156,267,420

851,103,632
608,942,968
274,504,586
297,118,656
41,586,796
208,135,468
2,281,392,106

735,110,189
681,307,532
278,078,313
49,681,200
37,200,000
263,390,308

597,502,728
(49,957,241)
547,545,487

2,044,767,542
170,294,978

(814,957)
(15,353,223)
2,281,392,106

(797,209)
(15,353,223)
2,198,912,088

30,000,000

30,000,000

560,696,993
590,696,993

630,696,993
660,696,993

(137,697)
590,559,296

(159,262)
660,537,731

3,415,622,610

3,406,995,306

456,546,387
90,999,100
547,545,487

735,237,025
680,378,435
246,060,084
285,928,438
41,721,824
209,586,282
2,198,912,088
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 จาแนกตามการวิเคราะห์ลาดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2565
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
มูลค่ายุติธรรม
จะเกิดขึ้น
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

851,103,632
608,942,968
1,460,046,600

(814,957)
(814,957)

31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
มูลค่ายุติธรรม
จะเกิดขึ้น

735,237,025
680,378,435
1,415,615,460

(797,209)
(797,209)
(หน่วย: บาท)

31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผล
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
ขาดทุนด้าน
มูลค่าตามบัญชี เครดิตที่คาดว่า มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี เครดิตที่คาดว่า มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น
จะเกิดขึ้น
สุทธิ
ขั้นต้น
จะเกิดขึ้น
สุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กาหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝาก
สถาบันการเงินที่ครบ
กาหนดเกินกว่า 3 เดือน

30,000,000

(7,056)

29,992,944

30,000,000

(7,047)

29,992,953

560,696,993
590,696,993

(130,641)
(137,697)

560,566,352
590,559,296

630,696,993
660,696,993

(152,215)
(159,262)

630,544,778
660,537,731
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.3 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็นเงินสารองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
และวางค้า
โครงการประกันวินาศภัย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

หลักทรัพย์ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสารอง
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
โครงการประกันวินาศภัย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

31 มีนาคม 2565
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

15,000,000

15,548,300

15,000,000

15,665,911

300,000,000

299,806,070

300,000,000

299,849,719

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
8.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: บาท)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

TKI General Insurance Company รับประกัน
Limited
วินาศภัย
TKI Life Insurance Company
Limited
รับประกันชีวิต
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565
2564
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชี
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565
2564

ลาว

32.50

32.50

11,469,339

11,978,789

21,628,040

21,628,040

ลาว

32.50

32.50

11,422,559
22,891,898
-

11,890,593
23,869,382
-

21,628,039 21,628,039
43,256,079 43,256,079
(9,918,103) (9,918,103)

22,891,898

23,869,382

33,337,976

33,337,976
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.2 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
จากงบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2565
2564
2565
2564

บริษัทร่วม
TKI General Insurance
Company Limited
TKI Life Insurance
Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
2565
2564

217,330

37,549

(726,780)

158,806

-

-

(33,744)
183,586

(390,909)
(353,360)

(434,290)
(1,161,070)

326,601
485,407

-

-

8.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่
31
31
มีนาคม
ธันวาคม
2565
2564

บริษัท
TKI General Insurance
Company Limited 54,092,506
TKI Life Insurance
Company Limited 42,300,062

หนี้สินรวม ณ วันที่
31
31
มีนาคม
ธันวาคม
2565
2564

รายได้รวมสาหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564

กาไร (ขาดทุน) สาหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564

(หน่วย: บาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564

55,072,367

(18,802,233) (18,214,556)

3,667,784

2,507,725

668,709

115,536

(2,236,248)

488,635

42,066,727

(7,153,726)

2,480,391

1,641,834

(103,829)

(1,202,798)

(1,336,275)

1,004,926

(5,480,286)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมตามตารางข้างต้น นามาจากงบการเงิน ซึ่ง จัดทาโดยฝ่ายบริหารของบริษัท
ดังกล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

9.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และ หนี้สินภาษีเงินได้รอ การตัด บัญชี ณ วันที่ 31
31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

มีนาคม 2565 และ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่รับรู้เข้างบกาไรขาดทุน
ยอดคงค้าง
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
2565
2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สารองค่าสินไหมทดแทน
สารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
รายงานให้บริษัทฯทราบ
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของราคาทุนของหลักทรัพย์ที่โอนเปลี่ยนประเภท
อื่น ๆ
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง

74,818,181
3,070,645
42,160,087
105,220
68,687,626

82,133,171
3,070,645
40,674,663
117,270
57,557,629

(7,314,990)
1,485,424
(12,050)
11,129,997

(8,388,229)
1,418,845
(333,060)
(634,175)

10,025,612
24,556,210
4,072,836
10,257,804
13,028,198
250,782,419

14,665,386
22,684,966
3,877,339
9,991,448
12,071,179
246,843,696

(4,639,774)
1,871,244
(36,717)
266,356
957,019

(264,395)
(3,116,705)
1,827,560
70,672
(4,765,126)
184,414

25,288,720
8,586,848
11,044,919
44,920,487
205,861,932

23,014,077
7,444,130
739,114
31,197,321
215,646,375

(1,142,718)
(10,305,805)

(621,637)
425,767

(7,742,014)

(14,196,069)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่รับรู้เข้างบกาไรขาดทุน
ยอดคงค้าง
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
2565
2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สารองค่าสินไหมทดแทน
สารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
รายงานให้บริษัทฯทราบ
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของราคาทุนของหลักทรัพย์ที่โอนเปลี่ยนประเภท
อื่น ๆ
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง

74,818,181
3,070,645
1,983,621
42,160,087
105,220
68,687,626

82,133,171
3,070,645
1,983,621
40,674,663
117,270
57,557,629

(7,314,990)
1,485,424
(12,050)
11,129,997

(8,388,229)
1,418,845
(333,060)
(634,175)

10,025,612
24,556,210
10,257,804
13,028,198
248,693,204

14,665,386
22,684,966
9,991,448
12,071,179
244,949,978

(4,639,774)
1,871,244
266,356
957,019

(264,395)
(3,116,705)
1,827,560
(4,765,126)
184,414

36,333,639
8,586,848
44,920,487
203,772,717

34,058,996
7,444,130
739,114
42,242,240
202,707,738

(1,142,718)
739,114

(621,637)
425,767

3,339,622

(14,266,741)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2565
2564

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงวดก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการปรับลดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

(3,580,135)

-

(3,580,135)

-

(2,006,100)

-

(2,006,100)

-

(11,044,919)

-

-

-

3,302,905

(14,196,069)

3,339,622

(14,266,741)

(13,328,249)

(14,196,069)

(2,246,613)

(14,266,741)

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับอัตรา
ภาษีที่ใช้สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2565
2564
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงวดก่อน
รายการปรับลดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564

(5,213,966)
20%
1,042,793

64,878,587
20%
(12,975,717)

(5,397,552)
20%
1,079,510

65,231,947
20%
(13,046,389)

(2,006,100)
(11,044,919)

-

(2,006,100)
-

-

(1,320,023)

(1,220,352)

(1,320,023)

(1,220,352)

(13,328,249)

(14,196,069)

(2,246,613)

(14,266,741)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณีจัดประเภทตามปีที่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมได้ดังนี้
31 มีนาคม 2565
ปีที่เรียกร้อง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ก่อนปี 2559 เป็นต้นไป
รวมค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ

27,141,299
68,005,259
51,865,636
31,256,730
28,841,737
25,753,151
23,284,442
47,889,477
304,037,731
(209,737,509)
94,300,222

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
80,399,884
57,195,826
32,449,469
29,393,698
26,102,087
23,625,660
55,257,321
304,423,945
(202,254,448)
102,169,497

11. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 มีนาคม 2565
หนี้สินตาม
สินทรัพย์จาก
สัญญาประกันภัย การประกันภัยต่อ
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

สุทธิ

852,652,239
85,545,407

(177,705,982)
(35,417,347)

674,946,257
50,128,060

1,762,404,869
2,700,602,515

(349,883,492)
(563,006,821)

1,412,521,377
2,137,595,694
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตาม
สินทรัพย์จาก
สัญญาประกันภัย การประกันภัยต่อ
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

สุทธิ

805,021,846
214,937,393

(194,321,796)
(141,610,461)

610,700,050
73,326,932

1,818,326,935
2,838,286,174

(386,638,864)
(722,571,121)

1,431,688,071
2,115,715,053

11.1 สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
ในงวดก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคานวณสารอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
1,019,959,239
860,718,119
550,290,994
2,149,880,458
(8,067,489)

(101,005,141)

(129,391,986)
(494,593,112)
938,197,646

116,052,771
(2,005,686,968)
1,019,959,239

11.2 สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือปลายงวด

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
1,818,326,935
1,778,705,006
787,241,881
3,372,953,128
(843,163,947)
(3,333,331,199)
1,762,404,869
1,818,326,935
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

31 มีนาคม 2565
258,221,141
542,787,078
801,008,219

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
254,291,517
585,024,297
839,315,814

13. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดาเนินงาน
บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถและประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯ
ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลตามส่วนงานดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแยก
ตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภัย
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการ
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กาไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

142,353,166
(105,992,688)
36,360,478

19,007,642
(10,477,751)
8,529,891

537,491,754
(5,744,475)
531,747,279

88,389,319
(51,201,168)
37,188,151

787,241,881
(173,416,082)
613,825,799

38,912,002

1,959,571

(46,330,904)

24,626,025

19,166,694

75,272,480
18,270,385
93,542,865

10,489,462
2,821,867
13,311,329

485,416,375
860,169
486,276,544

61,814,176
15,709,004
77,523,180

632,992,493
37,661,425
670,653,918

9,754,096
31,508,375
10,164,453

2,350,252
1,491,886
822,140

315,458,783
83,567,467
37,067,807

84,415,665
12,906,328
10,713,949

411,978,796
129,474,056
58,768,349

51,426,924

4,664,278

436,094,057

108,035,942

600,221,201

42,115,941

8,647,051

50,182,487

(30,512,762)

70,432,717
(85,423,354)
(14,990,637)
9,511,584
6,675,947
(1,331,779)
183,586
2,652,329
(487,877)
(7,427,119)
(5,213,966)
(13,328,249)
(18,542,215)
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ลดจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการ
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรก่อนภาษีเงินได้

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

142,466,369
(96,009,354)

16,126,492
(7,501,719)

485,126,016
(4,866,648)

84,738,333
(49,774,331)

728,457,210
(158,152,052)

46,457,015

8,624,773

480,259,368

34,964,002

570,305,158

39,638,870

1,380,878

8,727,389

6,661,517

56,408,654

86,095,885
16,602,997

10,005,651
2,435,029

488,986,757
651,881

41,625,519
16,182,219

626,713,812
35,872,126

102,698,882

12,440,680

489,638,638

57,807,738

662,585,938

10,376,916
32,066,748
10,980,327

2,138,094
2,285,078
738,178

341,949,140
72,945,875
34,144,510

14,485,316
13,832,905
5,706,814

368,949,466
121,130,606
51,569,829

53,423,991

5,161,350

449,039,525

34,025,035

541,649,901

49,274,891

7,279,330

40,599,113

23,782,703

120,936,037

รวม

(84,674,794)
36,261,243
11,770,020
972,925
23,825,629
(353,360)
148,129
(651,773)
(7,094,227)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

64,878,586
(14,196,069)

กาไรสาหรับงวด

50,682,517
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สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมส่วนงาน

ส่วนงานที่
ปันส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

431,475,433

26,856,214

196,235,117

277,968,213

932,534,977

5,150,014,256

6,082,549,233

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

457,082,654

31,449,225

249,001,375

496,750,724

1,234,283,978

5,044,626,807

6,278,910,785

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

625,098,177

30,145,464

1,645,219,724

400,139,150

2,700,602,515

1,144,034,385

3,844,636,900

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

657,333,950

34,325,068

1,570,537,614

576,089,542

2,838,286,174

1,192,339,781

4,030,625,955

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่
ดังต่อไปนี้

เบี้ยประกันภัยรับ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
81,269,289
74,383,839

14. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่า งงวด โดยได้ปรับจานวนหุ้นสามัญ
ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการออกหุ้นปันผล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็น
เงินสดในอัตราหุ้นละ 1.5 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน 1 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ดังนั้น ในการคานวณกาไรต่อหุ้นจึงได้ปรับปรุงจานวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน
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งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม
2565
2564
(ปรับปรุงใหม่)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ที่ออกอยู่ระหว่างงวด (หุ้น)
จานวนหุ้นปันผลที่ออกเพิ่ม (หุ้น)
ปี 2565
รวม (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม
2565
2564
(ปรับปรุงใหม่)

36,000,000

35,000,000

36,000,000

35,000,000

36,000,000
(18,542,215)
(0.52)

1,000,000
36,000,000
50,682,517
1.41

36,000,000
(7,644,165)
(0.21)

1,000,000
36,000,000
50,965,205
1.42

15. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
15.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจานวนเงิน 0.3 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับส่วนปรับปรุง
อาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน (31 ธันวาคม 2564: 0.02 ล้านบาท)
15.2 การค้าประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคาร จานวน 2.6 ล้านบาท และ
หนังสือรับรองที่ออกในนามบริษัทฯ เป็นจานวน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ (31 ธันวาคม 2564: 2.6 ล้านบาท และ 7.0 ล้านบาท ตามลาดับ)
15.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มียอดคงค้างของคดีที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจานวนประมาณ 70.7
ล้านบาท จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ จากทุนทรัพย์
ที่ฟ้องร้องดังกล่าว บริษัทฯ มีภาระผูกพันไม่เกินทุนประกันสูงสุดของกรมธรรม์ คิดเป็นจานวนรวม 37.3
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจานวนประมาณ 37.3
ล้านบาท ไว้แล้วในงบการเงิน (31 ธันวาคม 2564: 66.1 ล้านบาท 34.1 ล้านบาท และ 33.6 ล้านบาท
ตามลาดับ)
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16. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทฯ คานึงถึงเนื้อหาของ

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
TKI General Insurance Company Limited
TKI Life Insurance Company Limited
บริษัท สหพิทักษ์สิน จากัด
บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จากัด
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท รังสิตพลาซ่า จากัด
บริษัท สาธรธานี จากัด
บริษัท สยามกลการ จากัด
บริษัท หวั่งหลี จากัด
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จากัด
บริษัท พูลผล จากัด
บริษัท พิพัฒนสิน จากัด
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (1)
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท ชัยทิพย์ จากัด
บริษัท อลีนกิจสยาม จากัด
บริษัท สยามคาลโซนิค จากัด
บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรียล จากัด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท เดอะเพ็ท จากัด
บริษัท โตโยต้า เพชรบูรณ์ ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
บริษัท ไทยเพชรบูรณ์ จากัด
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.อี.เอส จากัด
บริษัท สิทธินันท์ จากัด
บริษัท พี ไอ เอ อินทีเรีย จากัด
(1)

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.13
ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.08 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12.00
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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16.2 รายการที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ระหว่าง
บริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สาคัญได้
ดังนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
เบี้ยประกันภัยรับต่อ

493,407

359,704

ค่าบาเหน็จจ่ายจากการ
รับประกันภัยต่อ
รายการธุรกิจกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับตรง
เบี้ยประกันภัยรับต่อ

93,121

55,676

13,025,815
2,727,342

12,083,057
3,363,303

เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ

4,680,139

3,899,195

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
ค่าบาเหน็จจ่ายจากการ
รับประกันภัยต่อ
ค่าบาเหน็จรับ

2,780,801
914,271

6,770,579
1,139,596

836,789

682,443

เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและบริการอาคาร
สานักงานสาขาจ่าย
ค่าเช่ารับ

600,000
59,236

600,000
110,599

43,243

43,243

นโยบายการกาหนดราคา
อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยต่อ
อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยต่อ

อัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยต่อ
อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยต่อ
ตามที่เกิดขึ้นจริง
อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยต่อ
อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันภัยต่อ
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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16.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มี
รายละเอียด ดังนี้
31 มีนาคม 2565
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
TKI General Insurance Company Limited
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
บริษัท วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท สาธรธานี จากัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จากัด
รวม
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
TKI General Insurance Company Limited
รวม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564

7,426,595
2,050,659
9,477,254

6,959,142
2,210,481
9,169,623

1,068,947
286,933,520
37,110,000
37,800,000
79,084,800
20,945,000
15,720,000
478,662,267

1,046,952
300,817,400
38,107,600
24,287,000
74,659,200
20,945,000
16,044,000
475,907,152

15,754,594
531,902
16,286,496

12,671,175
585,998
13,257,173

16.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
15,311,753
14,857,791
179,641
177,907
15,491,394
15,035,698
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17. เครื่องมือทางการเงิน
17.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัท ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
17.2 ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ระดับ 1
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่าผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน

31 มีนาคม 2565
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

454,554,848
89,116,360

-

-

454,554,848
89,116,360

274,504,586
159,530,423

851,103,632
608,942,968
48,605,045

338,705,452
-

851,103,632
608,942,968
613,210,038
208,135,468
(หน่วย: บาท)

ระดับ 1
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่าผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน

31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

456,546,387
90,999,100

-

-

456,546,387
90,999,100

246,060,084
160,912,587

735,237,025
680,378,435
48,673,696

327,650,261
-

735,237,025
680,378,435
573,710,345
209,586,282
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ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจาและมีลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
กาไรที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)
ตราสารทุน
327,650,261
11,055,192
338,705,453

18. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 350 ล้านบาท เป็นจานวน 360 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 36
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. อนุมัติจัดสรรกาไร จากกาไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลเป็นจานวนเงิน
ประมาณ 62.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.5 บาท สาหรับหุ้นจานวน 35 ล้านหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดจานวน 52.5 ล้านบาท โดยมีกาหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 35 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผล
ทั้งสิ้นจานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นจานวน 10 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น เดิม
หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ
0.28 บาท
2.3 อนุมัติการจัดสรรเศษ ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัยซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ากว่าราคาตลาด โดยคานวณจาก
ราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 - 15 วัน ก่อนวันกาหนด
ราคาเสนอขาย
19. การอนุมัติ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
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