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บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีธุรกิจหลัก คือ ประกันวินาศภัยและให้เช่าพื้นที่ส านักงาน โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่  175-177  
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 29.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ

กิจการนี้ได้จัดท าขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะ
กิจการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

2.3 ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562 มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 
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2.4 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
งบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30  กันยายน  2562 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

2.5 ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) 
ผู้บริหารของบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและ             
ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หนี้สินและ 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไป
จากประมาณการน้ัน 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและ         
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษัท 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุน       
ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ซึ่งถือโดยกิจการหรือ
ถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซึ่งเป็นกิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ หรือกิจการที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน) โดยกิจการต้องเลือกวิธีการนี้
ส าหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่รับรู้รายการคร้ังแรกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ ได้อธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับ           
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ไปยังบัญชีอ่ืน ๆ หรือการโอนจากบัญชีอ่ืน ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเฉพาะ  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

หลักการส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  คือกิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดง                
การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้าในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ มาตรฐานก าหนดหลักการส าคัญ                  
5 ขั้นตอนในการรับรู้รายได้ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา 

 ขั้นที่สาม: ก าหนดราคาของรายการ 

 ขั้นที่สี่: ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา 

 ขั้นที่ห้า: รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตาม
ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น เช่น เมื่ออ านาจควบคุมของสินค้าหรือบริการที่จะต้องปฏิบัติตาม
ภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับเร่ืองรายได้เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง รายได้ - 
รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  
เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า  
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บริษัทน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ                
การร่วมค้า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้ามาถือปฏิบัติ 
ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ    
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้
จะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินเมื่อมี                                
ผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติ                
ในงบการเงินทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองสัญญาเช่าเมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้ เช่า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
สาระส าคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญา
เช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้  ก าหนดทางเลือกส าหรับธุรกิจประกันภัย 
โดยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน
เป็นการชั่วคราว กิจการสามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 9 นี้จนถึงรอบบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ 
การเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2562 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน 
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น หากกิจการเลือก
ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้เลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัยก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) จ านวน 46 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว               
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ผู้บริหารของบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ของบริษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัท 
อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงิน
ของบริษัทในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบัติ 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

    
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
    และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
    30 กันยายน  31 ธันวาคม 
    2562  2561 

เงินสดในมือ   275  230 
เช็คในมือ   501  1,017 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 109,956  36,478 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  110,732  37,725 
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5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธ ิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561 
จากการรับประกันภัยโดยตรง    
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 96,541  94,436 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 37,129  35,207 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 74,345  11,658 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 29,503  2,286 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 12,646  14,538 
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 250,164  158,125 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,805)  (5,755) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธ ิ 245,359  152,370 
ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี    
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 63,509  72,627 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (63,509)  (72,627) 
ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี - สุทธิ -  - 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธ ิ 245,359  152,370 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดีจ านวน 63.51 ล้านบาท 
และ 72.63 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทได้ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน โดยลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่ง
เคยเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ตัวแทนดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ลูกหนี้รายดังกล่าวที่เคยเป็นตัวแทนของบริษัทช าระเงินให้แก่บริษัททั้งจ านวน 
พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง  
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ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้รายดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 16.32 ล้านบาท 
โดยได้รับช าระเป็นเงินจ านวน 10.25 ล้านบาท และได้รับช าระเป็นที่ดินและอาคารซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม
จ านวน 4.70 ล้านบาท และ 1.37 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้รายใหญ่ดังกล่าวมีจ านวน 36.86 ล้านบาท
และ 46.03 ล้านบาทตามล าดับ 

6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

    
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
    และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
    30 กันยายน  31 ธันวาคม 
    2562  2561 
ส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ     
ส ารองค่าสินไหมทดแทน  455,325  432,110 
ส ารองเบี้ยประกันภัย     
-   ส ารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  196,354  140,652 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 14)  651,679  572,762 

7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธ ิ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 81,812  103,604 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,399)  (10,118) 
รวมลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 71,413  93,486 
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย    ตัดจ าหน่าย   
เงินลงทนุเผ่ือขาย        
ตราสารทุน 100,323  97,760  100,323  135,970 
หน่วยลงทนุ 187,035  220,205  187,104  198,605 
รวม 287,358  317,965  287,427  334,575 
บวก  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 30,607  -  47,148  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย  317,965  317,965  334,575  334,575 

        
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 110,524    113,766   
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 70,000    70,000   
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 146,000    96,000   
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 326,524    279,766   

        
เงินลงทุนทั่วไป        
ตราสารทุน 705    705   
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (10)    (8)   
รวมเงินลงทุนทั่วไป 695    697   
รวมเงินลงทุนในหลักทรพัย์ - สุทธิ 645,184    615,038   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น าไปวาง                  
เป็นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียนจ านวน 82.66 ล้านบาท 
และ 73.17 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 22) 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธ ิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2562 

 เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย /  
ตัดบัญช ี

 ณ วันที่ 
30 กันยายน 

2562 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2562 

 ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย /  
ตัดบัญช ี

 ณ วันที่ 
30 กันยายน 

2562 

 อสังหาริมทรัพย์                 
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ                  
ต้นงวด ณ วันที ่
1 มกราคม 2562 

 อสังหาริมทรัพย์                    
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
ปลายงวด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 

ที่ดิน -  4,697  -  4,697  -  -  -  -  -  4,697 
อาคาร 458,457  1,372  -  459,829  (391,551)  (12,730)  -  (404,281)  66,906  55,548 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 69,963  -  -  69,963  (69,963)  -  -  (69,963)  -  - 
รวม 528,420  6,069  -  534,489  (461,514)  (12,730)  -  (474,244)  66,906  60,245 

 
 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     

 ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2561 

 เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย /  
ตัดบัญช ี

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  

2561 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2561 

 ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย /  
ตัดบัญช ี

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

 อสังหาริมทรัพย์                 
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ                  

ต้นปี ณ วันที ่
1 มกราคม 2561 

 อสังหาริมทรัพย์                    
เพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ
ปลายปี ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
อาคาร 458,457  -  -  458,457  (374,588)  (16,963)  -  (391,551)  83,869  66,906 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 69,963  -  -  69,963  (69,963)  -  -  (69,963)  -  - 
รวม 528,420  -  -  528,420  (444,551)  (16,963)  -  (461,514)  83,869  66,906 
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เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้รับที่ดินและอาคารเพื่อเป็นการช าระหนี้จากลูกหนี้ด าเนินคดีรายใหญ่
หนึ่งราย (ดูหมายเหตุข้อ 5) โดยที่ดินและอาคารดังกล่าวบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 4.70 ล้านบาท และ
จ านวน 1.37 ล้านบาท ตามล าดับ ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประเมิน
จากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (ดูหมายเหตุข้อ 23) และ
ที่ดินและอาคารที่รับโอนจากการช าระหนี้ มีมูลค่าตามบัญชีรวมจ านวน 60.24 ล้านบาท และ 66.91 ล้านบาท 
ตามล าดับ และมีมูลค่ายุติธรรมรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค านวณโดยใช้                             
วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost) จ านวน 457.29 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ลงวันที่                     
1 สิงหาคม 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  และจ านวน 451.22 ล้านบาท ตามรายงาน                       
การประเมินราคาสินทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งประเมินจากผู้ประเมิน                    
ราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จ านวน 4.29 ล้านบาท และ จ านวน 
4.28 ล้านบาท ตามล าดับ และค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 
จ านวน 12.73 ล้านบาท และ จ านวน 12.69 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่า                       
และบริการแล้ว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางรายการ ซึ่งมีราคาทุน
จ านวนเงิน 69.96 ล้านบาท ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

         หน่วย : พันบาท 

 
 

 
 

 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนการถือหุ้น  มูลค่าตามบัญชีตาม   ราคาทุน 
    ร้อยละ  วิธีส่วนได้เสีย    

    ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่   ณ วันที่  ณ วันที ่
    30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม   30 กันยายน  31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท  ประเภทกิจการ  2562  2561  2562  2561   2562  2561 

    ร้อยละ  ร้อยละ          
บริษัทร่วม                
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน)  

 
ประกันชีวิต  9.60  9.60  44,228  46,721   46,816  46,816 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมดังนี้ 

   หน่วย : พันบาท 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561 
สินทรัพย์รวม 864,141.20  779,861.64 
หนี้สินรวม 372,401.61  262,170.06 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทร่วมดังกล่าว 
มีรายได้รวม ก าไร (ขาดทุน) สุทธิและก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน 

 2562  2561 
รายได้รวม 10,622  31,682 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (65,292)  8,883 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

  รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    
หรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (19,836)  3,952 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
   ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 3,967  (790) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,869)  3,162 
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 หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน 

 2562  2561 
รายได้รวม 361,144  38,765 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (16,031)  15,065 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    

หรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (12,401)  (6,533) 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
   ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 2,480  1,307 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,921)  (5,226) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับงวดสามเดือนและ
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน 

 2562  2561 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (6,270)  853 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    
หรือขาดทุนในภายหลัง    
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (1,905)  380 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
   ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 381  (76) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,524)  304 
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 หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที ่30 กันยายน 

 2562  2561 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,540)  1,447 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    
หรือขาดทุนในภายหลัง    
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (1,191)  (628) 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
   ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 238  126 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (953)  (502) 

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม 
ที่รับรู้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561 
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 491,739.59  517,691.58 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 9.60  9.60 
 47,222.89  49,715.12 
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ ากว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน (2,994.20)  (2,994.20) 
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 44,228.69  46,720.92 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

                  หน่วย : พันบาท 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     

 ณ วันที่  เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย/  โอนเข้า  ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย/  ณ วันที่  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

 1 มกราคม     ตัดบัญช ี  (โอนออก)  30 กันยายน   1 มกราคม     ตัดบัญชี  30 กันยายน   และอุปกรณ์ - สุทธ ิ               และอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 2562        2562  2562      2562  ต้นงวด ณ วันที ่  ปลายงวด ณ วันที่ 

                   1 มกราคม 2562  30 กันยายน 2562 

ที่ดิน                      

ราคาทุนเดิม 10,718  -  -  -  10,718  -  -  -  -  10,718  10,718 
ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2561) 288,640  -  -  -  288,640  -  -  -  -  288,640  288,640 
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2561) (1,710)  -  -  -  (1,710)  -  -  -  -  (1,710)  (1,710) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 116,270  20  (3,448)  4,773  117,615  (116,026)  (174)  3,448  (112,752)  244  4,863 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 54,183  3,227  -  -  57,410  (48,728)  (1,697)  -  (50,425)  5,455  6,985 
ยานพาหนะ 12,625  -  (780)  -  11,845  (12,625)  -  780  (11,845)  -  - 

 480,726  3,247  (4,228)  4,773  484,518  (177,379)  (1,871)  4,228  (175,022)  303,347  309,496 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 
- ระหว่างติดตั้ง 2,019 

 
2,754 

 
- 

  
(4,773) 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,019 

 
- 

รวม 482,745  6,001  (4,228)  -  484,518  (177,379)  (1,871)  4,228  (175,022)  305,366  309,496 
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หน่วย : พันบาท 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     

 ณ วันที่  เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย/  โอนเข้า  ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย/  ณ วันที่  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

 1 มกราคม     ตัดบัญช ี  (โอนออก)  31 ธันวาคม   1 มกราคม     ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม   และอปุกรณ์ - สุทธ ิ               และอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 2561        2561  2561      2561  ต้นงวด ณ วันที ่  ปลายงวด ณ วันที่ 

                   1 มกราคม 2561  31 ธันวาคม 2561 

ท่ีดิน                      

ราคาทุนเดิม 10,718  -  -  -  10,718  -  -  -  -  10,718  10,718 
ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2561) 255,680  32,960  -  -  288,640  -  -  -  -  255,680  288,640 
ส่วนท่ีตีราคาลดลง (พ.ศ. 2561) (1,710)  -  -  -  (1,710)  -  -  -  -  (1,710)  (1,710) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 115,990  280  -  -  116,270  (114,779)  (1,247)  -  (116,026)  1,211  244 
เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 54,967  165  (949)  -  54,183  (47,538)  (2,137)  947  (48,728)  7,429  5,455 
ยานพาหนะ 12,625  -  -  -  12,625  (12,625)  -  -  (12,625)  -  - 

 448,270  33,405  (949)  -  480,726  (174,942)  (3,384)  947  (177,379)  273,328  303,347 
เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 

- ระหว่างติดตั้ง - 

 

2,019 
 

- 

 

- 

 

2,019 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,019 
รวม 448,270  35,424  (949)  -  482,745  (174,942)  (3,384)  947  (177,379)  273,328  305,366 

ในปี 2561 บริษัทได้ตีราคาที่ดินใหม่โดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งใช้วิธีการประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) ตามรายงานการประเมินสินทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จ านวน 0.72 ล้านบาท และ 0.78 ล้านบาท ตามล าดับ และค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จ านวน 1.87 ล้านบาท และ 2.64 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้ว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อาคารและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ านวน 168.56 ล้านบาท และ 172.11 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ 
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12.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ           
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู ้  ณ วันที ่
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 กันยายน 
 2562  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2562 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 15,676  (2,013)  -  13,663 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 1,000  56  -  1,056 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อืน่ 15,921  4  -  15,925 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 3,931  11,647  -  15,578 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 36,529  14  -  36,543 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้แต่ยังไม่ได้มีการ
รายงานให้บริษทัทราบ 8,745 

 
1,604 

 
- 

 
10,349 

เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร 3,435  117  -  3,552 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,210  994  -  3,204 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนทั่วไป 2  -  -  2 
เบี้ยประกันภัยต่อค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 721  (21)  -  700 
  88,170  12,402  -  100,572 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี        
ผลก าไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สินใหม ่ (57,386)  -  -  (57,386) 
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขาย  (9,430)  -  3,308  (6,122) 
 (66,816)  -  3,308  (63,508) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 21,354  12,402  3,308  37,064 
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หน่วย : พันบาท 
 

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู ้  ณ วันที ่
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  31 ธันวาคม 
 2561  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2561 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 16,905  (1,229)  -  15,676 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 950  50  -  1,000 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อืน่ 16,073  (152)  -  15,921 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 3,521  410  -  3,931 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธ ิ 27,764  8,765  -  36,529 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้แต่ยังไม่ได้มีการ
รายงานให้บริษทัทราบ 6,286 

 
2,459 

 
- 

 
8,745 

เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร 3,345  90  -  3,435 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,430  (130)  (90)  2,210 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนเผื่อขาย 185  (185)  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนทั่วไป 2  -  -  2 
เบี้ยประกันภัยต่อค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 222  499  -  721 
  77,683  10,577  (90)  88,170 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี        
ผลก าไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สินใหม ่ (50,794)  -  (6,592)  (57,386) 
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขาย  (13,162)  -  3,732  (9,430) 
 (63,956)  -  (2,860)  (66,816) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 13,727  10,577  (2,950)  21,354 
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13.  สินทรัพย์อื่น 
สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

  
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 

30 กันยายน 
2562 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2561 
   

ลูกหนี้เงินค้างส่งจากตัวแทน 77,624  77,624 
ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน 3,078  3,129 
หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (79,627)  (79,606) 

รวม 1,075  1,147 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,438  1,013 
รายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับ 683  2,265 
เงินประกัน 3,051  4,101 
เงินค้างรับโครงการรับประกันข้าว 9,822  2,701 
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 14,115  10,550 
ลูกหนี้กรมสรรพากร -  6,004 
อ่ืนๆ 8,842  5,496 

รวมสินทรัพย์อ่ืน 39,026  33,277 
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14.  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที ่  สุทธิ 
 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตขุ้อ 6)   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมทีเ่กิดขึน้ที่ได้รบัรายงานแล้ว 657,112  (443,552)  213,560 
ค่าสินไหมทีเ่กิดขึน้ที่ยังไม่ไดร้ับรายงาน 63,518  (11,773)  51,745 
 720,630  (455,325)  265,305 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 482,329  (196,354)  285,975 

รวม 1,202,959  (651,679)  551,280 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที ่  สุทธิ 
 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตขุ้อ 6)   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมทีเ่กิดขึน้ที่ได้รบัรายงานแล้ว 660,131  (421,353)  238,778 
ค่าสินไหมทีเ่กิดขึน้ที่ยังไม่ไดร้ับรายงาน 54,484  (10,757)  43,727 
 714,615  (432,110)  282,505 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 357,418  (140,652)          216,766 

รวม 1,072,033  (572,762)  499,271 
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14.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 
14.1.1 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561 

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 714,615  811,040 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี 458,773  875,207 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 และข้อสมมุติฐานในการค านวณส ารอง 
ค่าสินไหมทดแทน (34,520)  

 
 

(295,997) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (418,238)  (675,635) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 720,630  714,615 

14.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561 

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 357,418  329,517 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด/ปี 1,070,473  1,182,373 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด/ปี (945,562)  (1,154,472) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ป ี 482,329  357,418 
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14.1.3 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีการตั้งส ารองการเสี่ยงภัย 
ที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจ านวน  
221.73 ล้านบาท และ 172.19 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าส ารองเบี้ยประกันภัย 
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  

15.  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
     หน่วย : พันบาท 

     
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
     และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
     30 กันยายน  31 ธันวาคม 
     2562  2561 

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ   54,011  57,884 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 125,888  23,126 

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  179,899  81,010 
 

16.  หนี้สินอื่น 
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 

30 กันยายน 
2562 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2561 
  

เงินมัดจ า 17,758  17,175 
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย 3,264  1,966 
เบี้ยประกันภัยจ่ายคืนค้างจ่าย 3,314  3,689 
เจ้าหนี้กรมสรรพากร 2,561  - 
อ่ืนๆ 3,941  4,361 

รวมหนี้สินอ่ืน 30,838  27,191 
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17.  การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน 
การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท ารายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหาร 
ของบริษัท ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และก ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย  

บริษัทด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส านักงาน 
ซึ่งด าเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงิน       
จ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทไม่มีรายได้จาก 
การรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งในจ านวนที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการรับประกันภัย 

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 และ 2561 จ านวน 2.17 ล้านบาท และ 2.10 ล้านบาท ตามล าดับ และส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562 และ 2561 จ านวน 6.46 ล้านบาท และ 6.29 ล้านบาท ตามล าดับ 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2562 และ 2561 แสดงดังต่อไปนี้ 
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   หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่า ส่วนท่ีปันไม่ได้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม  พื้นท่ีส านักงาน         
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได้จากการรับประกันภัย                                
เบี้ยประกันภัยรับ 20,455  20,854  6,090  5,286  89,773  61,884  239,982  169,731  356,300  257,755  -  -  -  -  356,300  257,755 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจาก การเอาประกันภัยต่อ (9,362)  (11,075)  (1,057)  (1,169)  (5,924)  (1,148)  (119,767)  (61,733)  (136,110)  (75,125)  -  -  -  -  (136,110)  (75,125) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,093  9,779  5,033  4,117  83,849  60,736  120,215  107,998  220,190  182,630  -  -  -  -  220,190  182,630 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน 1,387 

 
1,793  (651)  373 

 
(15,467)  2,818 

 
33,463  21,800 

 
18,732 

 
26,784 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18,732 

 
26,784 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 
จากการประกันภัยต่อ 

12,480 
 

11,572 
 

4,382 
 

4,490 
 

68,382 
 

63,554 
 

153,678 
 

129,798 
 

238,922 
 

209,414 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

238,922 
 

209,414 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 4,323  4,568  35  41  217  283  10,296  6,984  14,871  11,876  -  -  -  -  14,871  11,876 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 16,803  16,140  4,417  4,531  68,599  63,837  163,974  136,782  253,793  221,290  -  -  -  -  253,793  221,290 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                 (3,208)  4,444  -  -  -  -  (3,208)  4,444 
รายได้อ่ืน                 -  -  -  -  253  176  253  176 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                 -               
รายได้ค่าเช่า                 -  -  9,400  8,233    -  -  9,400  8,233 
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา                 -  -  9,212  8,530  -  -  9,212  8,530 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                 -  -  18,612  16,763  -  -  18,612  16,763 

รวมรายได้                 250,585  225,734  18,612  16,763  253  176  269,450  242,673 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                
ค่าสินไหมทดแทน 44,337  13,928  1,156  3,227  53,249  108,034  94,545  28,685  193,287  153,874  -  -  -  -  193,287  153,874 
บวก (หัก) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ

ประกันภัยต่อ (39,003) 
 

(9,378) 
 

147 
 

- 
 

(5,115) 
 

(37,800) 
 

(38,380) 
 

12,804 
 

(82,351) 
 

(34,374) 
 -  -  -  -  

(82,351) 
 

(34,374) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 4,549  4,658  632  597  11,337  8,028  22,933  19,955  39,451  33,238  -  -  -  -  39,451  33,238 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 3,600  2,370  1,402  807  4,786  6,881  58,902  56,413  68,690  66,471  -  -  -  -  68,690  66,471 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 13,483  11,578  3,337  4,631  64,257  85,143  138,000  117,857  219,077  219,209  -  -  -  -  219,077  219,209 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  22,109  15,667  22,109  15,667 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการให้เช่าและบริการ                 -  -  12,474  13,253  -  -  12,474  13,253 

รวมค่าใช้จ่าย                 219,077  219,209  12,474  13,253  22,109  15,667  253,660  248,129 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                             15,790  (5,456) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                             4,491  (1,644) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด                             11,299  (3,812) 
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   หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่า ส่วนท่ีปันไม่ได้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม  พื้นท่ีส านักงาน         
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได้จากการรับประกันภัย                                
เบี้ยประกันภัยรับ 73,245  73,371  16,682  17,673  228,283  185,321  752,263  678,781  1,070,473  955,146  -  -  -  -  1,070,473  955,146 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (34,816)  (40,397)  (2,956)  (4,214)  (11,349)  (3,752)  (272,221)  (260,751)  (321,342)  (309,114)  -  -  -  -  (321,342)  (309,114) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 38,429  32,974  13,726  13,459  216,934  181,569  480,042  418,030  749,131  646,032  -  -  -  -  749,131  646,032 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน (4,929) 

 
2,135  (5,235)  310 

 
(26,195)  10,022 

 
(32,850)  (56,095) 

 
(69,209) 

 
(43,628) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
(69,209) 

 
(43,628) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 
จากการประกันภัยต่อ 

33,500 
 

35,109 
 

8,491 
 

13,769 
 

190,739 
 

191,591 
 

447,192 
 

361,935 
 

679,922 
 

602,404 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

679,922 
 

602,404 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 15,951  16,292  124  183  461  1,025  24,522  32,907  41,058  50,407  -  -  -  -  41,058  50,407 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 49,451  51,401  8,615  13,952  191,200  192,616  471,714  394,842  720,980  652,811  -  -  -  -  720,980  652,811 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                 8,417  13,362  -  -  -  -  8,417  13,362 
รายได้อ่ืน                 -  -  -  -  500  276  500  276 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                                
รายได้ค่าเช่า                 -  -  28,676  25,984  -  -  28,676  25,984 
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา                 -  -  28,095  26,221  -  -  28,095  26,221 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                 -  -  56,771  52,205  -  -  56,771  52,205 

รวมรายได้                 729,397  666,173  56,771  52,205  500  276  786,668  718,654 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                
ค่าสินไหมทดแทน 28,693  41,095  (1,380)  5,395  152,604  195,536  262,873  (51,722)  442,790  190,304  -  -  -  -  442,790  190,304 
บวก (หัก) ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 

จากการประกันภัยต่อ (20,781) 
 

(29,011) 
 

147 
 

- 
 

(6,710) 
 

(33,716) 
 

(99,034) 
 

177,192  (126,378)  114,465 
 

-  -  -  - 
 

(126,378) 
 

114,465 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 15,935  15,955  1,782  1,883  30,205  24,206  88,312  87,742  136,234  129,786  -  -  -  -  136,234  129,786 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 10,672  7,200  3,827  2,488  14,939  20,267  175,317  146,885  204,755  176,840  -  -  -  -  204,755  176,840 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 34,519  35,239  4,376  9,766  191,038  206,293  427,468  360,097  657,401  611,395  -  -  -  -  657,401  611,395 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  55,068  54,994  55,068  54,994 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการให้เช่าและบริการ                 -  -  38,428  39,435  -  -  38,428  39,435 

รวมค่าใช้จ่าย                 657,401  611,395  38,428  39,435  55,068  54,994  750,897  705,824 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                             35,771  12,830 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                             6,809  1,217 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด                             28,962  11,613 
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   หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่า ส่วนท่ีปันไม่ได้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม  พื้นท่ีส านักงาน         
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได้จากการรับประกันภัย                                
เบี้ยประกันภัยรับ 20,455  20,854  6,090  5,286  89,773  61,884  239,982  169,731  356,300  257,755  -  -  -  -  356,300  257,755 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (9,362)  (11,075)  (1,057)  (1,169)  (5,924)  (1,148)  (119,767)  (61,733)  (136,110)  (75,125)  -  -  -  -  (136,110)  (75,125) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,093  9,779  5,033  4,117  83,849  60,736  120,215  107,998  220,190  182,630  -  -  -  -  220,190  182,630 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน 1,387 

 
1,793  (651)  373 

 
(15,467)  2,818 

 
33,463  21,800 

 
18,732 

 
26,784 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
18,732 

 
26,784 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 
จากการประกันภัยต่อ 

12,480 
 

11,572 
 

4,382 
 

4,490 
 

68,382 
 

63,554 
 

153,678 
 

129,798 
 

238,922 
 

209,414 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

238,922 
 

209,414 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 4,323  4,568  35  41  217  283  10,296  6,984  14,871  11,876  -  -  -  -  14,871  11,876 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 16,803  16,140  4,417  4,531  68,599  63,837  163,974  136,782  253,793  221,290  -  -  -  -  253,793  221,290 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                 3,062  3,591  -  -  -  -  3,062  3,591 
รายได้อ่ืน                 -  -  -  -  253  176  253  176 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                                
รายได้ค่าเช่า                 -  -  9,400  8,233    -  -  9,400  8,233 
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา                 -  -  9,212  8,530  -  -  9,212  8,530 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                 -  -  18,612  16,763  -  -  18,612  16,763 

รวมรายได้                 256,855  224,881  18,612  16,763  253  176  275,720  241,820 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                
ค่าสินไหมทดแทน 44,337  13,928  1,156  3,227  53,249  108,034  94,545  28,685  193,287  153,874  -  -  -  -  193,287  153,874 
บวก (หัก) ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 

จากการประกันภัยต่อ (39,003) 
 

(9,378) 
 

147 
 

- 
 

(5,115) 
 

(37,800) 
 

(38,380) 
 

12,804 
 

(82,351) 
 

(34,374) 
 -  -  -  -  

(82,351) 
 

(34,374) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 4,549  4,658  632  597  11,337  8,028  22,933  19,955  39,451  33,238  -  -  -  -  39,451  33,238 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 3,600  2,370  1,402  807  4,786  6,881  58,902  56,413  68,690  66,471  -  -  -  -  68,690  66,471 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 13,483  11,578  3,337  4,631  64,257  85,143  138,000  117,857  219,077  219,209  -  -  -  -  219,077  219,209 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  22,109  15,667  22,109  15,667 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการให้เช่าและค่าบริการ                 -  -  12,474  13,253  -  -  12,474  13,253 

รวมค่าใช้จ่าย                 219,077  219,209  12,474  13,253  22,109  15,667  253,660  248,129 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                             22,060  (6,309) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                             4,491  (1,644) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด                             17,569  (4,665) 
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   หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่า ส่วนท่ีปันไม่ได้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม  พื้นท่ีส านักงาน         
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได้จากการรับประกันภัย                                
เบี้ยประกันภัยรับ 73,245  73,371  16,682  17,673  228,283  185,321  752,263  678,781  1,070,473  955,146  -  -  -  -  1,070,473  955,146 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (34,816)  (40,397)  (2,956)  (4,214)  (11,349)  (3,752)  (272,221)  (260,751)  (321,342)  (309,114)  -  -  -  -  (321,342)  (309,114) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 38,429  32,974  13,726  13,459  216,934  181,569  480,042  418,030  749,131  646,032  -  -  -  -  749,131  646,032 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน (4,929) 

 
2,135  (5,235)  310 

 
(26,195)  10,022 

 
(32,850)  (56,095) 

 
(69,209) 

 
(43,628) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
(69,209) 

 
(43,628) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 
จากการประกันภัยต่อ 

33,500 
 

35,109 
 

8,491 
 

13,769 
 

190,739 
 

191,591 
 

447,192 
 

361,935 
 

679,922 
 

602,404 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

679,922 
 

602,404 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 15,951  16,292  124  183  461  1,025  24,522  32,907  41,058  50,407  -  -  -  -  41,058  50,407 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 49,451  51,401  8,615  13,952  191,200  192,616  471,714  394,842  720,980  652,811  -  -  -  -  720,980  652,811 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                 9,957  11,915  -  -  -  -  9,957  11,915 
รายได้อ่ืน                 -  -  -  -  500  276  500  276 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                                
รายได้ค่าเช่า                 -  -  28,676  25,984  -  -  28,676  25,984 
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา                 -  -  28,095  26,221  -  -  28,095  26,221 
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                 -  -  56,771  52,205  -  -  56,771  52,205 

รวมรายได้                 730,937  664,726  56,771  52,205  500  276  788,208  717,207 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                
ค่าสินไหมทดแทน 28,693  41,095  (1,380)  5,395  152,604  195,536  262,873  (51,722)  442,790  190,304  -  -  -  -  442,790  190,304 
บวก (หัก) ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 

จากการประกันภัยต่อ (20,781) 
 

(29,011) 
 

147 
 

- 
 

(6,710) 
 

(33,716) 
 

(99,034) 
 

177,192  (126,378)  114,465 
 

-  -  -  - 
 

(126,378) 
 

114,465 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 15,935  15,955  1,782  1,883  30,205  24,206  88,312  87,742  136,234  129,786  -  -  -  -  136,234  129,786 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 10,672  7,200  3,827  2,488  14,939  20,267  175,317  146,885  204,755  176,840  -  -  -  -  204,755  176,840 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 34,519  35,239  4,376  9,766  191,038  206,293  427,468  360,097  657,401  611,395  -  -  -  -  657,401  611,395 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  55,068  54,994  55,068  54,994 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการให้เช่าและค่าบริการ                 -  -  38,428  39,435  -  -  38,428  39,435 

รวมค่าใช้จ่าย                 657,401  611,395  38,428  39,435  55,068  54,994  750,897  705,824 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                             37,311  11,383 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                             6,809  1,217 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด                             30,502  10,166 
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18.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
และ 2561 แสดงดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2562  2561  2562  2561 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (พันบาท) 11,299  (3,812)  28,962  11,613 
หุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว (หุ้น) 29,999,790  29,999,790  29,999,790  29,999,790 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.38  (0.13)  0.97  0.39 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2562  2561  2562  2561 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (พันบาท) 17,569  (4,665)  30,502  10,166 
หุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว (หุ้น) 29,999,790  29,999,790  29,999,790  29,999,790 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.59  (0.16)  1.02  0.34 
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19.  รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เป็นรายการที่เกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกัน
โดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคัญในกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท าร่วมกัน และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ
ทางธุรกิจ รายการดังกล่าวที่ส าคัญมีดังน้ี 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ 
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม ประกันชีวิต 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
บริษัท บางกอกสหนายหน้า จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชวิีต 

    บริษัท ธนาพร ชัยวิสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลกัทรัพย์และที่ดิน 
บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหุ้น 
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การผลิตปุ๋ยเคมี 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) กรรมการบางส่วนร่วมกัน การผลิตและการส่งไฟฟ้า 
บริษัท ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 

     บริษัท ไทยพัฒนาการค้าสากล จ ากดั กรรมการบางส่วนร่วมกัน ค้าส่ง-ปลีก ข้าว 
บริษัท ธนาพรชัย จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ค้าส่ง-ปลีก ข้าว 
บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท พลาสติก โพลีน จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน จ าหน่ายปูนซีเมนต์และเม็ดพลาสติก 
บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
บรษิัท ไนเตรทไทย จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ผลิตกรดไนตริกและแอมโนเนียมไนเตรท 
บริษัท ดี อาร์ พัฒนาการ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ปัจกจิไพศาล จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน นายหน้าประกันวินาศภัย 
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ยอดคงเหลือและรายการค้าที่มีสาระส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

30 กันยายน 
2562 

 ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2561 
เบี้ยประกันภัยค้างรบั    

บริษทัร่วม -  9 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 86,789  42,545 

    
เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน    

บริษทัร่วม 46,816  46,816 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 48,134  62,164 

    
เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด - หุ้นกู ้    

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 50,000  70,000 
    
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรบั    

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 151  347 
    
รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรบั    

บริษทัร่วม 432  429 
    
ส ารองค่าสินไหมทดแทน   

 

บริษทัร่วม 28  100 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 229,721  267,756 

    
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ    

บริษทัร่วม 966  5,000 
    

เงินค้างรบัจากการประกันภัยต่อ     
บริษทัร่วม 8,230  208 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน -  1 

    

หนี้สินอื่น - เงินมัดจ าค่าเช่า    
บริษทัร่วม 1,504  1,504 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 36  36 

    
ค่านายหน้าค้างจ่าย    

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 15,493  13,584 
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     หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2562  2561  2562  2561 

เบี้ยประกันภัยรับ        
บริษทัร่วม 7  (35)  27,865  24,974 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 94,778  16,192  218,462  170,070 

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ   
 

    
บริษทัร่วม -  1,226  (21)  1,226 

บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอ่ืน 

รายได้ค่าเช่าและบริการ        
บริษทัร่วม 1,300  1,294  3,897  3,872 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 38  37  111  110 

บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นที่ส านักงานและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน และเป็นเช่นเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับบริษัททั่วไป 

ค่าเช่าที่ดิน       
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 750 750  2,250  2,250 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน       
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 9 9  27  27 

บริษัทได้ท าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารส านักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี
และ 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันและเป็นเช่นเดียวกันกับที่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป 
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     หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2562  2561  2562  2561 

ค่าสินไหมทดแทน        
บริษทัร่วม 10,749  2,231  19,071  15,394 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 8,309  (43,577)  31,898  (201,919) 

ค่าสินไหมทดแทนรบัคืนจากการเอาประกันภัย        
บริษทัร่วม 90  77  529  77  

บริษัทจ่ายค่าสินไหมและรับคืนค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ และเป็นไปตามปกติของ
การรับประกันภัย 

ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 8,806  10,652  32,202  42,482 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน -  276  (5)  276  

บริษัทจ่ายค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทให้กับบริษัททั่วไป  

ดอกเบี้ยรบั        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 556  810  2,145  2,397  

บริษัทได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับบริษัททั่วไป  

เงินปนัผลรบั        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 24  24  662  671  

บริษัทได้รับเงินปันผลตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
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20.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
 ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทน 

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์หลังออก
จากงาน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทมีค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้ 

     หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วันที ่30 กันยายน  วันที ่30 กันยายน 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,410  4,782  15,849  14,340 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 285  96  1,565  289 
ค่าตอบแทนกรรมการ 355  441  1,224  1,349 
รวม 6,050  5,319  18,638  15,978 

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 และ 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เมื่อวันที่  25 เมษายน 2562 และวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามล าดับ 

21. เงินปันผล 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลส าหรับปี 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 29,999,790 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 15 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
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22.  หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้                      
ถูกน าไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 8) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัย 
ที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี ้

  หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน 
 ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561 

เงินลงทุนในหลักทรัพยท์ี่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ    
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    

หลักทรัพย์ประกนัวางไว้กับนายทะเบียน    
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,056  15,035 

หลักทรัพย์ทีจ่ัดสรรไว้เปน็เงนิส ารองวางไว้กับนายทะเบียน    
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 67,601  58,137 

รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 82,657  73,172 

23. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวที่ต้องจ่าย          
ค่าเช่าในอนาคต ประกอบด้วย 

  หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าท่ีเหลือ 
   แต่ไม่เกิน 5 ปี   
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562      

ที่ดิน - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 3,000  5,250  8,250 
อาคาร - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 36  7  43 
อาคาร อุปกรณ์และบริการ 1,970  1,544  3,514 
 5,006  6,801  11,807 
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  หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าท่ีเหลือ 
   แต่ไม่เกิน 5 ปี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      

ที่ดิน - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 3,000  7,500  10,500 
อาคาร - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 36  35  71 
อาคาร อุปกรณ์และบริการ 2,149  2,192  4,341 
 5,185  9,727  14,912 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทบันทึกค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2562  2561  2562  2561 
ค่าเช่าและค่าบริการ 1,323  1,323  3,969  3,969 

24.   หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 
24.1  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทถูกฟ้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย  

โดยบริษัทได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีส ารองค่าสินไหมทดแทน 
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจ านวน 28.27 ล้านบาท และ 21.49 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผู้บริหาร
ของบริษัทเชื่อว่าส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้บันทึกไว้เพียงพอส าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
และเชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระส าคัญ  

24.2  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตกแต่งอาคารส านักงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจ านวน 
1.21 ล้านบาท และ 3.97 ล้านบาท ตามล าดับ 
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25.   สัญญาให้เช่าพื้นที่ส านักงาน 
บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นที่ส านักงานและบริการกับลูกค้าหลายราย ซึ่งตามสัญญาเช่าบริษัทจะได้รับ    
ค่าเช่าและค่าบริการจ าแนกตามระยะเวลาเป็นดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท ระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่  รวมจ านวนเงินที่จะได้รับ 
 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
 มากกว่า 5 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าท่ี

เหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562        

บริษทัร่วม 4,974  7,046  -  12,020 

บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 144  96  -  240 

อื่นๆ 51,833  43,032  -  94,865 

 56,951  50,174  -  107,125 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        

บริษทัร่วม 829  -  -  829 

บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 144  204  -  348 

อื่นๆ 48,351  46,969  1,116  96,436 

 49,324  47,173  1,116  97,613 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทบันทึกค่าเช่าพื้นที่
ส านักงานและบริการตามสัญญาให้เช่าเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน 

 2562  2561  2562  2561 
ค่าเช่าพ้ืนที่ส านักงานและค่าบริการ 15,625  13,917  47,712  43,384 
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26. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของบริษัท 
มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  นอกจากนั้น สินทรัพย์ที่มิใช่
สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการมีการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 

26.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
 

 
 
 
 

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้น เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่ มูลค่ายุติธรรม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม   
 2562 2561   
 พันบาท พันบาท    

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 97,760 135,970 ระดับ 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวันท าการ 

 สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของ 
 ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หน่วยลงทุน 220,205 198,605 ระดับ 2 มูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

 

26.2 สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่
เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมวัดโดยใช้วิธี เปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่ง เป็น 
มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 9 มูลค่ายุติธรรมวัดโดย
ใช้วิธีราคาทุนทดแทน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

27.   การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 


