
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการของบริษัท 
บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย
และเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ     
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ               
ในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเว้นเร่ืองที่จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 
“การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี  และ                     
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบ                   
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมด                          
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ที่สอบทานได้ 
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เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข 
 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 10 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท                             
บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 31.67 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในส่วนของก าไรขาดทุนจ านวน 5.04 ล้านบาท และในส่วนของ                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 5.89 ล้านบาท ซึ่งแสดงในงบก าไรขาดทุนและ                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2563 โดยใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทร่วมดังกล่าวส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                         
31 มีนาคม 2563 ซึ่งจัดท าโดยผู้บริหารของบริษัทร่วม ที่ยังมิได้ผ่านการสอบทาน ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้
วิธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นที่พอใจในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดังกล่าว หากข้าพเจ้าสามารถสอบทานเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                       
ในบริษัทร่วมดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าอาจพบเหตุที่แสดงว่าอาจจ าเป็นต้องมีรายการปรับปรุงต่องบการเงิน
ระหว่างกาลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียดังกล่าว  
 

ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข 
ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งข้าพเจ้า
อาจพบหากสามารถสอบทานเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทาน
ของข้าพเจ้า 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2 บริษัทได้น าแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย  และมาตรฐานการรายงาน                          
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปที่เปลี่ยนแปลงไปในเร่ืองดังกล่าว 

 
 
          
 นันทวัฒน ์  ส ารวญหันต ์
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2562

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 130,232             125,792             130,232             125,792             

เบีย้ประกันภัยค้างรับ 5 139,466 153,027 139,466 153,027

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 2,773                 1,482                 2,773                 1,482                 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 6 377,807             541,097             377,807             541,097             

ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ 7 15,669               38,926               15,669               38,926               

สินทรัพย์ลงทุน

         เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8 603,635 619,310 603,635 619,310

         อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 9 102,732 55,952 102,732 55,952

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 31,671 42,604 46,816 46,816

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 11 313,543 308,952 313,543 308,952

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10,702 10,989 10,702 10,989

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 25,170 20,952 25,170 20,952

สินทรัพย์อ่ืน 13 56,486 50,411 56,486 50,411

รวมสินทรัพย์ 1,809,886 1,969,494 1,825,031 1,973,706

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บรษัิท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 มีนาคม 2563
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

2563

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่

31 มีนาคม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

31 มีนาคม



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2562

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ

หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย 14 878,153 1,075,864 878,153 1,075,864

เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 15 109,965 83,088 109,965 83,088

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16,094               14,650               16,094               14,650               

ค่านายหน้าค้างจ่าย 23,169               30,905               23,169               30,905               

หนีส้ินตามสัญญาเช่า 16 56,222               - 56,222               -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 36,989               48,124               36,989               48,124               

หนีส้ินอ่ืน 17 29,673 28,337 29,673 28,337

         รวมหนีส้ิน 1,150,265 1,280,968 1,150,265 1,280,968

บรษัิท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 มีนาคม 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่

31 มีนาคม

ณ วันที่

31 มีนาคม

25632563



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2562

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

         ทุนจดทะเบียน
                  หุน้สามัญ 30,000,000 หุน้ 

                            มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 300,000 300,000 300,000 300,000

         ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
                   หุน้สามัญ 29,999,790 หุน้ 

                            มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 299,998 299,998 299,998 299,998

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 86,593 86,593 86,593 86,593
ก าไรสะสม

         จัดสรรแล้ว 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 20,223 20,223 20,223 20,223

         ยังไม่ได้จัดสรร 23,114 34,740 32,274 38,859
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 229,693 246,972 235,678 247,065
         รวมส่วนของเจ้าของ 659,621 688,526 674,766 692,738

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 1,809,886 1,969,494 1,825,031 1,973,706

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 มีนาคม 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่

หน่วย : พันบาท

31 มีนาคม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

25632563
31 มีนาคม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่

บรษัิท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

เบี้ยประกนัภัยรับ 18 235,249     276,774     235,249     276,774     

หกั เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยต่อ 18 (59,671)     (58,003)     (59,671)     (58,003)     

เบี้ยประกนัภัยรับสทุธิ 175,578     218,771     175,578     218,771     

หกั ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยังไมถ่อืเปน็รายได้

           เพ่ิม (ลด) จากงวดกอ่น 18 36,918       (6,765)       36,918       (6,765)       

เบี้ยประกนัภัยที่ถอืเปน็รายไดส้ทุธจิากการประกนัภัยต่อ 212,496     212,006     212,496     212,006     

รายไดค้า่จ้างและคา่บ าเหนจ็ 18 11,457       12,407       11,457       12,407       

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 18 2,807         2,537         2,807         2,537         

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 และ 18 (5,041)       806            - -

รายไดอ่ื้น 18 26              69              26              69              

รายไดค้า่เชา่และคา่บริการ 18 18,215       19,161       18,215       19,161       

รวมรายได้ 239,960     246,986     245,001     246,180     

ค่าใช้จา่ย

คา่สนิไหมทดแทน 18 30,485       137,056     30,485       137,056     

บวก (หกั) คา่สนิไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยต่อ 18 94,745       (40,844)     94,745       (40,844)     

คา่จ้างและคา่บ าเหนจ็ 18 34,275       39,245       34,275       39,245       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน 18 56,668       58,535       56,668       58,535       

คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 18 19,515       11,236       19,515       11,236       

ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 18 382            - 382            -

คา่ใชจ่้ายอ่ืน - คา่ใชจ่้ายเกี่ยวกบัการใหเ้ชา่ 18 11,736       12,681       11,736       12,681       

รวมคา่ใชจ่้าย 247,806     217,909     247,806     217,909     

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้ (7,846)       29,077       (2,805)       28,271       

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (349)          5,461         (349)          5,461         

(7,497)       23,616       (2,456)       22,810       

ลงชื่อ ................................................................................. กรรมการ

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ

ลงชื่อ ................................................................................. กรรมการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามวธีิสว่นได้เสยี

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนว่ย : พันบาท



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่จัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคา่เงินลงทนุที่

วัดมลูคา่ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (45,112)     5,004         (45,112)     5,004         

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 10 (7,365)       404            - -

ส าหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 10,495       (1,082)       9,022         (1,001)       

(41,982)     4,326         (36,090)     4,003         

รายการที่ไมจั่ดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภัยส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (2,320)       - (2,320)       -

ส าหรับรายการที่ไมจั่ดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 464            - 464            -

(1,856)       - (1,856)       -

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สทุธจิากภาษีเงินได้ (43,838)     4,326         (37,946)     4,003         

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด (51,335)     27,942       (40,402)     26,813       

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน 19 บาท (0.25)         0.79           (0.08)         0.76           

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามวธีิสว่นได้เสยี

ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2563



หมายเหตุ

 ทุนที่ออกและ  ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว -  ยงัไม่ได้ ส่วนเกินทุน เงินลงทุนที่ ส่วนแบ่ง รวม รวม

 ช าระแล้ว  มูลค่าหุ้น

สามัญ
 ทุนส ารอง จดัสรร จากการตีราคา วดัมูลค่ายตุิธรรม ก าไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอ่ืน

 สามัญ  ตามกฎหมาย สินทรพัย์ ผ่านก าไรขาดทุน เบ็ดเสรจ็อ่ืน ของส่วนของ

เบ็ดเสรจ็ ในบรษัิทรว่ม เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 299,998        86,593       19,606          26,790            230,912        37,719                    - 263                268,894       701,881     

ก าไรเบ็ดเสร็จตามวิธสี่วนไดเ้สียส าหรับงวด - - - 23,616            - 4,003                      - 323                4,326           27,942       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 299,998        86,593       19,606          50,406            230,912        41,722                    - 586                273,220       729,823     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 299,998        86,593       20,223          34,740            230,912        16,153                    - (93)                 246,972       688,526     

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - (4,129)             - 26,559                    - - 26,559         22,430       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 299,998        86,593       20,223          30,611            230,912        42,712                    - (93)                 273,531       710,956     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จตามวิธสี่วนไดเ้สียส าหรับงวด - - - (7,497)             - (36,090)                   (1,856)                   (5,892)            (43,838)        (51,335)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 299,998        86,593       20,223          23,114            230,912        6,622                      (1,856)                   (5,985)            229,693       659,621     

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกันภัย

ก าไรสะสม ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสว่นของเจ้าของ

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มนีาคม 2563

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย



หมายเหตุ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

 ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว -  ยังไม่ได้ ขาดทุนจากการ รวม

 ที่ออกและ  มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง จัดสรร ประมาณการตามหลัก องค์ประกอบอ่ืน รวม

 ช าระแล้ว  สามัญ ตามกฎหมาย คณิตศาสตร์ประกันภัย ของส่วนของ

เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 299,998          86,593            19,606            27,148            230,912          37,719            - 268,631           701,976         

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 22,810            - 4,003              - 4,003               26,813           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 299,998          86,593            19,606            49,958            230,912          41,722            - 272,634           728,789         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 299,998          86,593            20,223            38,859            230,912          16,153            - 247,065           692,738         

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - (4,129)             - 26,559            - 26,559             22,430           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 299,998          86,593            20,223            34,730            230,912          42,712            - 273,624           715,168         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - (2,456)             - (36,090)           (1,856)                       (37,946)           (40,402)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 299,998          86,593            20,223            32,274            230,912          6,622              (1,856)                       235,678           674,766         

ผ่านก าไรขาดทุนสินทรัพย์

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนก าไรสะสม

ส่วนเกินทุน เงินลงทุนที่

จากการตีราคา วัดมูลค่ายุติธรรม

บรษัิท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

เบ็ดเสร็จ



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

เบีย้ประกนัภัยรับจากการรับประกนัโดยตรง 247,955     251,113     247,955     251,113     

เงินสดรับเกีย่วกบัการประกนัภัยต่อ 39,576       15,417       39,576       15,417       

ดอกเบีย้รับ 783            950            783            950            

เงินปันผลรับ 888            821            888            821            

รายได้อ่ืน 27              69              27              69              

คา่สินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกนัภัยโดยตรง (161,755)    (112,921)    (161,755)    (112,921)    

คา่จ้างและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (41,903)      (33,261)      (41,903)      (33,261)      

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน (64,121)      (56,451)      (64,121)      (56,451)      

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (22,417)      (13,263)      (22,417)      (13,263)      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,419)        (1,827)        (1,419)        (1,827)        

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,925)        2,794         (1,925)        2,794         

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 9,933         12,270       9,933         12,270       

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 5,622         65,711       5,622         65,711       

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (258)           (4,533)        (258)           (4,533)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (258)           (4,533)        (258)           (4,533)        

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินทนุ

เงินสดจ่ายจากสัญญาเชา่ (924)           - (924)           -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงินทุน (924)           - (924)           -

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 4,440         61,178       4,440         61,178       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 125,792     37,725       125,792     37,725       

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 130,232     98,903       130,232     98,903       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ตามวธีิส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บรษัิท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุ



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
“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 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ  
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ       
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึน้อย่างสม่ าเสมอ  

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ

กิจการน้ีได้จัดท าขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง 
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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2.2 งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ
ของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว  

2.3 ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว                     
ในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                              
31 มีนาคม 2563 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                       
ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

2.5 ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) 
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 ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและ การให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้                 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท ยกเว้น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาประกันภัย                       
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับ                      
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้ ก าหนดทางเลือกส าหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้น
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน                       
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน          
เป็นการชั่วคราว หากกิจการเข้าเงื่อนไขที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                     
ที่ปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ผู้รับประกันภัยสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ส าหรับงบการเงิน                       
ที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลารายงาน                      
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เร่ือง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นดังกล่าว กิจการ
ต้องเปิดเผยข้อมูลว่ากิจการเข้าเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวอย่างไร และ
เปรียบเทียบข้อมูลของกิจการที่ยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวกับกิจการที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

ผู้บริหารของบริษัทได้ทดสอบเงื่อนไขการน าข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และสรุปว่า
บริษัทเข้าเงื่อนไขในการเลือกใช้ข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าว ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้เลือก
ถือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะยังไม่ได้ถือปฏิบัติติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับ
รอบระเวลาบัญชีที่เร่ิมในวันที่ 1 มกราคม 2563 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจ
ประกันภัย  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ                         
การเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่                               
11 มีนาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้น 
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เนื่องจากบริษัทเลือกรับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติ 
(วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยผลกระทบแสดงดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ที่ปฏิบัติตามการด้อยค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

การรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนสะสม 
ที่บันทึกเพ่ิมขึ้น 

เงินลงทุนในตราสารทุน  5,161  
รวม  5,161  

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่บันทึกเพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 5.16 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                      
ที่รับรู้เข้าก าไรสะสมโดยตรงสุทธิจากผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจ านวนเงิน 
1.03 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสะสมลดลงจ านวนเงิน 4.13 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่ตาม                          
การปฏิบัตใินช่วงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 

 
การจัด 

ประเภทเดิม 
การจัด 

ประเภทใหม่ 
มูลค่า
ตาม

บัญชีเดิม 

ก าไรสะสม 
ต้นงวด 

มูลค่า 
ตามบัญชี
ใหม่ 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์

8 เงินลงทุน
ทั่วไป 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
- ตราสารทุน 

695 (28,038) 28,733 

ผลกระทบของการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกต่อฐานะการเงิน 
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ตารางด้านล่างแสดงจ านวนเงินของการปรับปรุงส าหรับรายการแต่ละบรรทัดบนงบการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกส าหรับปีปัจจุบัน 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์  
และส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

ตามที่รายงานไว้เดิม 
 

 รายการปรับปรุง  ปรับปรงุใหม ่

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 619,310  28,038  647,348 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 20,952  (5,608)  15,344 
รวมผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธ ิ   22,430   

ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 34,740  (4,129)  30,611 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
16,153 

  
26,559 

  
42,712 

รวมผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุน้   22,430   

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์  
และส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

ตามที่รายงานไว้เดิม 
 

 รายการปรับปรุง  ปรับปรงุใหม ่

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 619,310  28,038  647,348 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 20,952  (5,608)  15,344 
รวมผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธ ิ   22,430   

ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 38,859  (4,129)  34,730 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
16,153 

  
26,559 

  
42,712 

รวมผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุน้   22,430   

การน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาปฏิบัติใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติ
ในงบการเงินทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองสัญญาเช่าเมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่ายังคงต้อง                        
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

สัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีของบริษัทส าหรับ
สัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
ซึ่งเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 มาใช้กับทุกสัญญา (ยกเว้นจากที่อธิบาย
ด้านล่าง) บริษัทปฏิบัติดังนี ้

1)   รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินวัดมูลค่าเร่ิมแรก
ด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต สินทรัพย์สิทธิการใช้ปรับปรุง
ด้วยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายตามมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  

2)   รับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ย จากหนี้สินตามสัญญาเช่า                             
ในงบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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3)   แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินต้น (จัดประเภทเป็น
กิจกรรมจัดหาเงิน) และดอกเบี้ย (จัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด 

สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวัดมูลค่าสินทรัพย์
สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า แม้ว่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สิ่งจูงใจตามสัญญา
เช่าจะรับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่า
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์                    
มีมูลค่าต่ า คืออุปกรณ์ส านักงาน บริษัทเลือกรับรู้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรง ซึ่งได้รับอนุญาตตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ค่าเช่านี้แสดงเป็นรายการ “ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน”    
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับบัญชีทางด้านผู้ให้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่อการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางด้านผู้ให้เช่า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานและบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกัน 

ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก 

บริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก หนี้สินตาม
สัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่น ามาใช้กับ
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 3.74 - 4.58% 
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ตารางต่อไปนี้แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้
คร้ังแรก และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก 

 หน่วย : พันบาท 

    งบการเงินทีแ่สดง 
เงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  10,949 
หัก สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า  (2,562) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินทีร่ับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 8,387 

มูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ครบก าหนด 
   ในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิเลือกขยายที่รวมในอายุสัญญาเช่า 
   และไม่ถูกรวมในภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหน้า  

  
 

95,186 
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  103,573 

 

  
ยอดคงเหลือ 

 
ผลกระทบจากการใช้ 

หน่วย : พันบาท 
ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที ่ มาตรฐานการรายงาน ณ วันที ่
 1 มกราคม 2563 ทางการเงินฉบบัที่ 16 1 มกราคม 2563 
 ตามมาตรฐาน  ตามมาตรฐาน 
 การรายงาน  การรายงาน 
 ทางการเงินเดิม  ทางการเงินใหม ่

สินทรัพย ์    
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 534,489 51,423 585,912 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 483,973 5,100 489,073 
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นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการ ที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ 
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบัติ
ตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เนื่องจากการจัดท างบการเงินในช่วงเวลาที่ COVID-19 ยังคงอยู่
ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวัดมูลค่าและรับรู้รายการทางบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบาง
ฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์
ดังกล่าว ทั้งนี้กิจการสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ส าหรับการจัดท างบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
รายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ดังต่อไปนี้ 
-  เลือกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information)                  

มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ กลุ่มบริษัทใช้วิธีการ
อย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

-  เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  2  
โดยนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ มีดังต่อไปนี้  

3.1  เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 
บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ตามข้อก าหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย โดยการจัดประเภทรายการ                      
และวัดมูลค่าใหม่ ส าหรับรายการดังนี้ 
 

เงินลงทุนทั่วไป จัดประเภทรายการใหม่เป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง                       
ในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส ารองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสม
ก าไรหรือขาดทุนจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจ าหน่ายเงินลงทุนใน                     
ตราสารทุน เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน บริษัทเลือก
ก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่ไม่ใช่ถือไว้เพื่อการค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันที่น าแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ตราสารหนี้ 
บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเข้าก าไรหรือขาดทุน และรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับ                        
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ านวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่                  
คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน 
บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเข้าก าไรหรือขาดทุน และรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนของตราสารทุน
และหน่วยลงทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อมีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า 
ทั้งนี้หลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่าส าหรับการลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนรวมถึง
ข้อมูลที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มีในทางลบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นทุน                              
การลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนนั้นอาจจะไม่เรียกคืนกลับมาได้ การลดลงอย่างมี
สาระส าคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุน                 
ต่ ากว่าราคาทุนถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่า 
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3.2  สัญญาเช่า 

ผู้เช่า 
บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่า                        
ที่เป็นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า                     
ซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า คืออุปกรณ์ส านักงาน สัญญาเช่าเหล่านี้ บริษัทรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็นระบบอ่ืนที่ดีกว่า                  
ซึ่งเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดได้ บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 
 

ผู้ให้เช่า 
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง ต้นทุน
ทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นจากการเจรจาและเข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ที่เช่าและรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 

เงินสดในมือ 460  298 
เช็คในมือ 338  1,985 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 89,434  83,509 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก าหนดระยะเวลา 40,000  40,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 130,232  125,792 
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5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 
จากการรับประกันภัยโดยตรง    
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 91,311  100,030 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 15,351  33,989 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 21,243  8,128 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 4,788  4,055 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 12,263  11,810 
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 144,956  158,012 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,490)  (4,985) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 139,466  153,027 
ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี    
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 63,207  63,357 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (63,207)  (63,357) 
ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี -  - 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 139,466  153,027 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดีจ านวน 63.21 ล้านบาท 
และ 63.36 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน โดยลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่ง
เคยเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ตัวแทนดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ลูกหนี้รายดังกล่าวที่เคยเป็นตัวแทนของบริษัทช าระเงินให้แก่บริษัททั้งจ านวน 
พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้รายใหญ่ดังกล่าวมีจ านวน 36.50 ล้านบาท
และ 36.71 ล้านบาท ตามล าดับ  
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6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 

ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ    
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 269,111  401,573 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    

- ส ารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 108,696  139,524 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 14) 377,807  541,097 

7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 26,219  49,351 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,550)  (10,425) 
รวมลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ 15,669  38,926 
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

8.1 ให้บริษัทเปิดเผยรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 
 ราคาทุน /   
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 168,917  181,044 
ตราสารทุน 125,770  116,760 
รวม 294,687  297,804 
บวก  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 3,117  - 
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 297,804  297,804 
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 110,213   
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 90,000   
เงินฝากสถาบันการเงนิทีค่รบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 106,000   
รวม 306,213   
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (382)   
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 305,831   
รวมเงินลงทุนในหลักทรพัย ์ 603,635   
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย   
 บาท  บาท 
เงินลงทุนเผ่ือขาย    
ตราสารทุน 105,021  97,381 
หน่วยลงทนุ 187,035  214,866 
รวม 292,056  312,247 
บวก  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 20,191  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย  312,247  312,247 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด    
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 110,368   
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 90,000   
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกนิกว่า 3 เดือน 106,000   
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 306,368   
เงินลงทุนทั่วไป    
ตราสารทุน 705   
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (10)   
รวมเงินลงทุนทั่วไป 695   
รวมเงินลงทุนในหลักทรพัย์ - สุทธิ 619,310   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น าไปวาง                  
เป็นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียนจ านวน 82.34 ล้านบาท 
และ 82.66 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 22) 
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8.2  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
 

มูลค่ายุติธรรม 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นที่
รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

   

ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1) 

 
297,804 

  
(5,171) 

รวม 297,804  (5,171) 

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 มูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนที ่

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

มูลค่าตามบัญช ี

เงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย  

     

ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญของความเส่ียงด้าน
เครดิต (Stage 1) 

 
 

306,213 

 
 
 

 
 

(382) 

  
 

305,831 
รวม 306,213  (382)  305,831 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 
2563 

 รายการปรับปรุง
จากการน า TFRS16 

มาใช้ ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน  ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 

2563 

 ณ วันท่ี 
1 มกราคม 

2563 

 ค่าเสื่อมราคา  ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 

2563 

 อสังหาริมทรัพย์                 
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ                  
ต้นงวด ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2563 

 อสังหาริมทรัพย์                    
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
ปลายงวด ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2563 

ที่ดิน 4,697  -  -  4,697  -  -  -  4,697  4,697 
สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า -  51,423  -  51,423  -  (396)  (396)  -  51,027 
อาคาร 459,829  -  -  459,829  (408,574)  (4,247)  (412,821)  51,255  47,008 
ส่วนปรับปรงุอาคาร 69,963  -  -  69,963  (69,963)  -  (69,963)  -  - 
รวม 534,489  51,423  -  585,911  (478,537)  (4,643)  (483,180)  55,952  102,732 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 
2562 

 เพ่ิมข้ึน  จ าหน่าย /  
ตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2562 

 ณ วันท่ี 
1 มกราคม 

2562 

 ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย /  
ตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2562 

 อสังหาริมทรัพย์                 
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ                  

ต้นปี ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2562 

 อสังหาริมทรัพย์                    
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
ปลายปี ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ดิน -  4,697  -  4,697  -  -  -  -  -  4,697 
อาคาร 458,457  1,372  -  459,829  (391,551)  (17,023)  -  (408,574)  66,906  51,255 
ส่วนปรับปรงุอาคาร 69,963  -  -  69,963  (69,963)  -  -  (69,963)  -  - 
รวม 528,420  6,069  -  534,489  (461,514)  (17,023)  -  (478,537)  66,906  55,952 
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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 31 มีนาคม 2563  และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งภายใต้สัญญาเช่า (ดูหมายเหตุข้อ 16) และที่ดินและ
อาคารที่รับโอนจากการช าระหนี้ มีมูลค่าตามบัญชีรวมจ านวน 51.71 ล้านบาท และ 55.95 ล้านบาท ตามล าดับ และ
มีมูลค่ายุติธรรมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค านวณโดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost) จ านวน 
457.29 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562  และจ านวน 451.22 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
และวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จ านวน 4.25 ล้านบาท และจ านวน 
4.18 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการแล้ว 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางรายการ ซึ่งมีราคาทุน
จ านวนเงิน 69.96 ล้านบาท ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 
 

 
 

 
 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนการถือหุ้น  มูลค่าตามบัญชีตาม  ราคาทุน 
    ร้อยละ  วิธีส่วนได้เสีย   

    ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
    31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท  ประเภทกิจการ  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
    ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทร่วม               
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน)  

 ประกันชีวิต  9.60  9.60  31,671  42,604  46,816  46,816 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 
สินทรัพย์รวม 636,971.09  764,346.75 
หนี้สินรวม 275,996.85  289,526.57 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทร่วมดังกล่าวมีรายได้รวม ก าไรสุทธิ
และก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562 
รายได้รวม 67,164  326,496 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (52,492)  8,393 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

  รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    
หรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
(76,691) 

  
4,211 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
   ที่ตอ้งจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 15,338  (842) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (61,353)  3,369 
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน    
ในบริษัทร่วมดังน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 2563  2562 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (5,041)  806 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    
หรือขาดทุนในภายหลัง    
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (7,365)  404 
ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
   ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 1,473  (81) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,892)  323 

 

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม 
ที่รับรู้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 360,974.24  474,820.18 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 9.60  9.60 
 34,665.19  45,598.08 
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ ากว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน (2,994.20)  (2,994.20) 
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 31,670.99  42,603.88 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

                  หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน    ค่าเสื่อมราคาสะสม     

 ณ วันที ่

1 มกราคม 

2563 

 รายการปรับปรุงจาก

การน า TFRS16 มาใช้  

ณ วันที ่1 มกราคม 

2563 

 เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย/ 

ตัดบัญช ี

 ณ วันที ่

31 มีนาคม 

2563 

 ณ วันที ่

1 มกราคม 

2563 

 ค่าเสื่อม

ราคา 

 จ าหน่าย/ 

ตัดบัญช ี

 ณ วันที ่

31 มีนาคม 

2563 

 ที่ดิน  อาคาร 

และอุปกรณ์ - สุทธ ิ

ต้นงวด ณ วันที ่

1 มกราคม 2563 

 ที่ดิน  อาคาร 

และอุปกรณ์ - สุทธ ิ

ปลายงวด ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2563 

ท่ีดิน                      

ราคาทุนเดิม 10,718  -  -  -  10,718  -  -  -  -  10,718  10,718 

ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2561) 288,640  -  -  -  288,640  -  -  -  -  288,640  288,640 

ส่วนท่ีตีราคาลดลง (พ.ศ. 2561) (1,710)  -  -  -  (1,710)  -  -  -  -  (1,710)  (1,710) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 117,615  -  -  (4,042)  113,573  (112,827)  (74)  4,042  (108,859)  4,788  4,714 

สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า -  5,100  -  -  5,100  -  (139)  -  (139)  -  4,961 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 56,865  -  258  (7,606)  49,517  (50,349)  (553)  7,605  (43,297)  6,516  6,220 

ยานพาหนะ 11,845  -  -  -  11,845  (11,845)  -  -  (11,845)  -  - 

รวม 483,973  5,100  258  (11,648)  477,683  (175,021)  (766)  11,647  (164,140)  308,952  313,543 
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หน่วย : พันบาท 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     

 ณ วันที ่  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย/  โอนเข้า  ณ วันที่  ณ วันที ่  ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย/  ณ วันที ่  ส่วนปรับปรงุอาคารเช่า  ส่วนปรับปรงุอาคารเช่า 
 1 มกราคม     ตัดบัญช ี  (โอนออก)  31 ธันวาคม   1 มกราคม     ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม   และอุปกรณ ์- สุทธิ                และอุปกรณ ์- สุทธิ 
 2562        2562  2562      2562  ต้นปี ณ วันที ่  ปลายป ีณ วันที่ 
                   1 มกราคม 2562  31 ธันวาคม 2562 

ท่ีดิน                      
ราคาทุนเดิม 10,718  -  -  -  10,718  -  -  -  -  10,718  10,718 
ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2561) 288,640  -  -  -  288,640  -  -  -  -  288,640  288,640 
ส่วนท่ีตีราคาลดลง (พ.ศ. 2561) (1,710)  -  -  -  (1,710)  -  -  -  -  (1,710)  (1,710) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 116,270  20  (3,448)  4,773  117,615  (116,026)  (249)  3,448  (112,827)  244  4,788 
เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และ 
  อุปกรณ์ส านักงาน 

 
54,183 

 
3,323 

 
(641) 

  
- 

  
56,865 

 
(48,728) 

 
(2,262) 

 
641 

 
(50,349) 

 
5,455 

 
6,516 

ยานพาหนะ 12,625  -  (780)  -  11,845  (12,625)  -  780  (11,845)  -  - 
 480,726  3,343  (4,869)  4,773  483,973  (177,379)  (2,511)  4,869  (175,021)  303,347  308,952 
เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และ                       
อุปกรณ์ส านักงาน- ระหว่างติดตั้ง 2,019  2,754  -  (4,773)  -  -  -  -  -  2,019  - 

รวม 482,745  6,097  (4,869)  -  483,973  (177,379)  (2,511)  4,869  (175,021)  305,366  308,952 

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

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จ านวน 0.63 ล้านบาท และ 0.56 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้ว 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อาคารและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ านวน 156.62 ล้านบาท และ 168.12 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ 
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12.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่                
31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้ 
 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื  รายการ  รายการท่ีรับรู ้  รายการท่ีรับรู ้  ยอดคงเหลอื 

 ณ วันท่ี  ปรับปรุงจาก  ในก าไร  ในก าไร  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  การน า  หรอืขาดทุน  (ขาดทุน)  31 มีนาคม 

 2563  มาตรฐาน    เบ็ดเสร็จอื่น  2563 

   รายงานทาง       

   การเงินใหม่       

   มาใช้       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี          

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู - เบี้ยประกันภัยค้างรบั 13,668  -  71  -  13,739 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 1,062  -  25  -  1,087 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ีอื่น 15,959  -  (37)  -  15,922 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 33,277  -  338  -  33,615 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการรายงาน 

  ใหบ้รษิัททราบ 

 

10,314 

  

- 

  

546 

  

- 

  

10,860 

เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร 3,382  -  (67)  -  3,315 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 2,930  -  (175)  464  3,219 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - เงินลงทุนทั่วไป 2  (2)  -  -  -  

เบี้ยประกันภัยต่อค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 1,783  -  (361)  -  1,422 

รวม 82,377  (2)  340  464  83,179 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี          

ผลก าไรจากการตมีูลค่าทรัพยส์ินใหม ่ (57,386)  -  -  -  (57,386) 

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลคา่ผ่าน 

  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

(4,039) 

  

(5,606) 

  

- 

  

9,022 

  

(623) 

รวม (61,425)  (5,606)  -  9,022  (58,009) 

 20,952  (5,608)  340  9,486  25,170 
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หน่วย : พันบาท 
งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู ้  ณ วันที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  31 ธันวาคม 

 2562  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2562 

     เบ็ดเสร็จอื่น   

 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 15,675  (2,007)  -  13,668 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 1,001  61  -  1,062 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อืน่ 15,922  37  -  15,959 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 3,931  (3,931)  -  - 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธ ิ 36,528  (3,251)  -  33,277 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ 
  แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บรษิทัทราบ 8,745 

 
1,569 

 
- 

 
10,314 

เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร 3,435  (53)  -  3,382 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,210  720  -  2,930 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนทั่วไป 2  -  -  2 
เบี้ยประกันภัยต่อค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 721  1,062  -  1,783 

  88,170  (5,793)  -  82,377 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี        
ผลก าไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สินใหม ่ (57,386)  -  -  (57,386) 
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุที่วัดมูลค่า 

ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  (9,430) 
 

- 
  

5,391 
 

(4,039) 

 (66,816)  -  5,391  (61,425) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 21,354  (5,793)  5,391  20,952 
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13.  สินทรัพย์อื่น 
สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พนับาท 

  
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 
2563 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2562 
   

ลูกหนี้เงินค้างส่งจากตัวแทน 77,624  77,624 
ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน 6,797  2,850 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (79,609)  (79,793) 

รวม 4,812  681 
รายได้ค่าบริการค้างรับ 901  688 
รายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับ 810  140 
เงินประกัน 2,473  2,601 
เงินค้างรับโครงการรับประกันข้าว 549  2,740 
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 35,726  34,307 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 768  3,692 
อ่ืนๆ 10,447  5,562 

รวมสินทรัพย์อ่ืน 56,486  50,411 
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14.  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที่  สุทธิ 
 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตุข้อ 6)   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 479,681  (254,996)  224,685 
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 68,413  (14,115)  54,298 
 548,094  (269,111)  278,983 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 330,059  (108,696)  221,363 

รวม 878,153  (377,807)  500,346 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที่  สุทธิ 
 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตุข้อ 6)   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 608,251  (383,337)  224,914 
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 69,808  (18,236)  51,572 
 678,059  (401,573)  276,486 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 397,805  (139,524)  258,281 

รวม 1,075,864  (541,097)  534,767 
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14.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 
14.1.1 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 678,059  714,615 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี 153,506  633,053 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 และข้อสมมุติฐานในการค านวณส ารอง 
ค่าสินไหมทดแทน (129,105)  (89,097) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (154,366)  (580,512) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 548,094  678,059 

14.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 397,805  357,418 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด/ปี 235,249  1,312,903 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด/ปี (302,995)  (1,272,516) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 330,059  397,805 
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14.1.3 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีการตั้งส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่
สิ้นสุด เนื่องจากส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจ านวน 195.15 ล้านบาท 
และ 249.29 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  

15.  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 46,385  43,525 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 63,580  39,563 

รวมเจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 109,965  83,088 
 

 
16.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

บริษัทได้ท าสัญญาเช่าส าหรับที่ดินและอาคารส านักงานโดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายส าหรับสัญญา
เช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบันส าหรับหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่               
31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 

จ านวนเงินขั้นต่ าท่ีจะต้องจ่าย 
 มูลค่าปัจจุบันของ 

  จ านวนเงินขั้นต่ าท่ีต้องจ่าย 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
ภายใน 1 ป ี 3,654  -  1,210  - 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 98,995  -  55,012  - 
 102,649  -  56,222  - 
หัก  ดอกเบี้ยรอตดัจ่าย (46,427)  -  -  - 
 56,222  -  56,222  - 
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17.  หนี้สินอื่น 
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 
2563 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2562 
  

เงินมัดจ า 16,573  16,911 
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย 3,017  2,378 
เงินค้ าประกันจากตัวแทน 1,942  655 
อ่ืนๆ 8,141  8,393 

รวมหนี้สินอ่ืน 29,673  28,337 
 
18.  การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน 

การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท ารายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหาร 
ของบริษัท ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานด าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย  

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

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัย                    
กับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งในจ านวนที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการรับประกันภัย 

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 จ านวน 1.67 ล้านบาท และ 2.14 ล้านบาท ตามล าดับ  

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 แสดงดังต่อไปนี้ 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสยี 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่า ส่วนที่ปันไม่ได ้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเล 

และขนส่ง 
 ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม  พื้นที่ส านักงาน         

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการรับประกันภัย                                
เบี้ยประกันภยัรับ 26,768  30,751  5,818  5,372  63,580  57,847  139,083  182,804  235,249  276,774  -  -  -  -  235,249  276,774 
หัก เบี้ยประกันภยัจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อ (13,129)  (15,610)  (806)  (1,033)  (8,869)  (1,192)  (36,867)  (40,168)  (59,671)  (58,003)  -  -  -  -  (59,671)  (58,003) 
เบี้ยประกันภยัรับสทุธิ 13,639  15,141  5,012  4,339  54,711  56,655  102,216  142,636  175,578  218,771  -  -  -  -  175,578  218,771 
หัก  ส ารองเบี้ยประกนัภัยทีย่ังไม่ถือเปน็รายได้ 
            เพิ่ม (ลด) จากงวดก่อน (1,266) 

 
(6,595)  (742)  (4,111) 

 
14,669  3,260 

 
24,257  681 

 
36,918 

 
(6,765) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
36,918 

  
(6,765) 

เบี้ยประกันภยัที่ถอืเปน็รายได้สทุธิ 
 จากการประกันภัยตอ่ 

 
12,373 

  
8,546 

  
4,270 

  
228 

  
69,380 

  
59,915 

  
126,473 

  
143,317 

  
212,496 

  
212,006 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
212,496 

  
212,006 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็ 5,745  7,014  45  61  200  183  5,467  5,149  11,457  12,407  -  -  -  -  11,457  12,407 
รวมรายได้จากการรับประกันภยั 18,118  15,560  4,315  289  69,580  60,098  131,940  148,466  223,953  224,413  -  -  -  -  223,953  224,413 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ                 (2,234)  3,343  -  -  -  -  (2,234)  3,343 
รายได้อื่น                 -  -  -  -  26  69  26  69 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                                
รายได้ค่าเช่า                 -  -  9,195  9,589  -  -  9,195  9,589 
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา                 -  -  9,020  9,572  -  -  9,020  9,572 
รวมรายได้ค่าเช่าและบริการ                 -  -  18,215  19,161  -  -  18,215  19,161 

รวมรายได้                 221,719  227,756  18,215  19,161  26  69  239,960  246,986 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                
ค่าสินไหมทดแทน 10,558  19,455  977  (2,772)  64,256  49,481  (45,306)  70,892  30,485  137,056  -  -  -  -  30,485  137,056 
บวก (หัก) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (5,626)  (14,175)  -  -  (2,855)  (1,304)  103,226  (25,365)  94,745  (40,844)  -  -  -  -  94,745  (40,844) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 5,504  6,557  639  621  8,499  8,167  19,633  23,900  34,275  39,245  -  -  -  -  34,275  39,245 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอืน่ 3,804  2,677  872  1,074  5,196  5,489  46,796  49,295  56,668  58,535  -  -  -  -  56,668  58,535 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 14,240  14,514  2,488  (1,077)  75,096  61,833  124,349  118,722  216,173  193,992  -  -  -  -  216,173  193,992 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  19,515  11,236  19,515  11,236 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                 -  -  -  -  382  -  382  - 
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการ                 -  -  11,736  12,681  -  -  11,736  12,681 

รวมค่าใช้จ่าย                 216,173  193,992  11,736  12,681  19,897  11,236  247,806  217,909 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                             (7,846)  29,077 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                             (349)  5,461 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด                             (7,497)  23,616 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่า ส่วนที่ปันไม่ได ้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเล 

และขนส่ง 
 ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม  พื้นที่ส านักงาน         

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการรับประกันภัย                                
เบี้ยประกันภยัรับ 26,768  30,751  5,818  5,372  63,580  57,847  139,083  182,804  235,249  276,774  -  -  -  -  235,249  276,774 
หัก เบี้ยประกันภยัจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อ (13,129)  (15,610)  (806)  (1,033)  (8,869)  (1,192)  (36,867)  (40,168)  (59,671)  (58,003)  -  -  -  -  (59,671)  (58,003) 
เบี้ยประกันภยัรับสทุธิ 13,639  15,141  5,012  4,339  54,711  56,655  102,216  142,636  175,578  218,771  -  -  -  -  175,578  218,771 
หัก  ส ารองเบี้ยประกนัภัยทีย่ังไม่ถือเปน็รายได้ 
           เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (1,266) 

 
(6,595)  (742)  (4,111) 

 
14,669  3,260 

 
24,257  681 

 
36,918 

 
(6,765) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
36,918 

  
(6,765) 

เบี้ยประกันภยัที่ถอืเปน็รายได้สทุธิ 
จากการประกันภัยตอ่ 

 
12,373 

  
8,546 

  
4,270 

  
228 

  
69,380 

  
59,915 

  
126,473 

  
143,317 

  
212,496 

  
212,006 

  
- 

  
- 

 
 

 
- 

  
- 

  
212,496 

  
212,006 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็ 5,745  7,014  45   61  200  183  5,467  5,149  11,457  12,407  -  -  -  -  11,457  12,407 
รวมรายได้จากการรับประกันภยั 18,118  15,560  4,315  289  69,580  60,098  131,940  148,466  223,953  224,413  -  -  -  -  223,953  224,413 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ                 2,807  2,537  -  -  -  -  2,807  2,537 
รายได้อื่น                 -  -  -  -  26  69  26  69 
รายได้ค่าเช่าและบริการ                                
รายได้ค่าเช่า                 -  -  9,195  9,589  -  -  9,195  9,589 
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา                 -  -  9,020  9,572  -  -  9,020  9,572 
รวมรายได้ค่าเช่าและบริการ                 -  -  18,215  19,161  -  -  18,215  19,161 

รวมรายได้                 226,760  226,950  18,215  19,161  26  69  245,001  246,180 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                
ค่าสินไหมทดแทน 10,558  19,455  977  (2,772)  64,256  49,481  (45,306)  70,892  30,485  137,056  -  -  -  -  30,485  137,056 
บวก (หัก) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (5,626)  (14,175)  -  -  (2,855)  (1,304)  103,226  (25,365)  94,745  (40,844)  -  -  -  -  94,745  (40,844) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 5,504  6,557  639  621  8,499  8,167  19,633  23,900  34,275  39,245  -  -  -  -  34,275  39,245 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอืน่ 3,804  2,677  872  1,074  5,196  5,489  46,796  49,295  56,668  58,535  -  -  -  -  56,668  58,535 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 14,240  14,514  2,488  (1,077)  75,096  61,833  124,349  118,722  216,173  193,992  -  -  -  -  216,173  193,992 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  19,515  11,236  19,515  11,236 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                 -  -  -  -  382  -  382  - 
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการ                 -  -  11,736  12,681  -  -  11,736  12,681 

รวมค่าใช้จ่าย                 216,173  193,992  11,736  12,681  19,897  11,236  247,806  217,909 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                             (2,805)  28,271 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                             (349)  5,461 
ก าไรส าหรับงวด                             (2,456)  22,810 
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19.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงดังนี้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ก าไรสุทธิ (พันบาท) (7,497)  23,616  (2,456)  22,810 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว (หุ้น) 29,999,790  29,999,790  29,999,790  29,999,790 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.25)  0.79  (0.08)  0.76 

20.  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 ากัด 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 
บริษัท ไนเตรทไทย จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ผลิตกรดไนตริกและแอมโนเนียมไนเตรท 
บริษัท ดี อาร์ พัฒนาการ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ปัจกจิไพศาล จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน นายหน้าประกันวินาศภัย 



 
- 33 - 

 
 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน จัดสรรที่ดินเพื่อขายและให้เช่า 
บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) กรรมการบางส่วนร่วมกัน การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า 
บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การจัดหาน้ าและการจ่ายน้ าส าหรับใช้ใน

ครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา 
บริษัท มาสเตอร์ อาชีพ (ประเทศไทย) จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น

ปิโตรเลียม 

ยอดคงเหลือและรายการค้าที่มีสาระส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 หน่วย : พันบาท 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ    
บริษัทร่วม -  9 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 41,395  34,888     

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุน    
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 40,899  48,450     

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทนุตัดจ าหน่าย - ตราสารหน้ีภาคเอกชน    
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 50,000  50,000     

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ    
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 269  272     

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
บริษัทร่วม 24  11 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 123,674  230,811     

เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ    
บริษัทร่วม 2,935  3,051     

รายได้ค่าเช่าและบริการคา้งรับ    
บริษัทร่วม 431  - 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 12  12     

หน้ีสินอื่น - เงินมัดจ าค่าเช่า    
บริษัทร่วม 1,504  1,504 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 36  36 
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 หน่วย : พันบาท 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562 

ค่านายหน้าค้างจ่าย    
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 12,555  14,451 
    

เบี้ยประกันภัยรับ    
บริษัทร่วม 35  27,850 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 39,980  36,415 

บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอ่ืน 

รายได้ค่าเช่าและบริการ    
บริษัทร่วม 1,296  1,295 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 41  37 

บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นที่ส านักงานและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน และเป็นเช่นเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับบริษัททั่วไป 

สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า    
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 759  759 

บริษัทได้ท าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารส านักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ดินมีระยะเวลาการเช่า  
30ปี และสามารถต่ออายุได้ 30 ปี และอาคารส านักงานมีระยะเวลาสัญญาเช่า 3 ปี และ สามารถต่ออายุ        
ได้อีก 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันและเป็นเช่นเดียวกันกับ             
ที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป 
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หน่วย : พันบาท 

บริษัทจ่ายค่าสินไหมและรับคืนค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ และเป็นไปตามปกติ                
ของการรับประกันภัย 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ    
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 10,588  14,147 

บริษัทจ่ายค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทให้กับบริษัททั่วไป 

ดอกเบี้ยรับ    
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 580  799 

บริษัทได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับบริษัททั่วไป  

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 
 2563  2562 

ค่าสินไหมทดแทน    
บริษัทร่วม 13  3,963 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน (96,351)  12,056     

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัย    
บริษัทร่วม -  239 
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21.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
 ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทน 

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์หลังออก
จากงาน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 
 2563  2562 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,103  5,024 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 73  87 
ค่าตอบแทนกรรมการ 452  443 
รวม 5,628  5,554 
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22.  หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้                      
ถูกน าไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 8) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองอัตรา หลักเกณฑ์  และวิธีการวางเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัย 
ที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ    

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    
หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,026  15,056 
หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 67,322  67,601 
รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 82,348  82,657 
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23. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวที่ต้องจ่าย          
ค่าเช่าในอนาคต ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู ่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 
 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ 
   แต่ไม่เกิน 5 ป ี   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563      
อาคาร อุปกรณ์และบริการ 933  522  1,455 

 933  522  1,455 
      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      

ที่ดิน - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 3,000  4,500  7,500 
อาคาร - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 34  -  34 
อาคาร อุปกรณ์และบริการ 1,909  1,506  3,415 

 4,943  6,006  10,949 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา
เช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 0.36 ล้านบาท และ 
1.32 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
24.   หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 

24.1  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถูกฟ้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย         
โดยบริษัทได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีส ารองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจ านวน 27.99 ล้านบาท และ 28.62 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผู้บริหาร
ของบริษัทเชื่อว่าส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้บันทึกไว้เพียงพอส าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
และเชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระส าคัญ  

 

24.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตกแต่ง
อาคารส านักงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจ านวน 0.36 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563: ไม่มี) 
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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  ตามอายุสัญญาเช่า 

ที่เหลือ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563        
บริษทัร่วม 4,974  4,559  -  9,533 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 144  24  -  168 
อื่นๆ 45,793  32,294  -  78,087 

 50,911  36,877  -  87,788 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
บริษทัร่วม 4,974  5,803  -  10,777 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 144  60  -  204 
อื่นๆ 47,821  33,405  -  81,226 

 52,939  39,268  -  92,207 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทบันทึกค่าเช่าพื้นที่ส านักงานและ
บริการตามสัญญาให้เช่าเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 15.27 ล้านบาท 
และ 15.96 ล้านบาท ตามล าดับ 



 
- 40 - 

 

26. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของบริษัท 
มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  นอกจากนั้น สินทรัพย์ที่มิใช่
สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการมีการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 
 

สนิทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 หน่วย : พันบาท 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้น เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการ 
 2563 2562  วัดมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินลงทุนที่วดัมูลค่าผ่านงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 
ตราสารทุน 72,115 97,381 ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของ

รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 196,956 214,866 ระดับ 2 มูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารทุน 28,733 - ระดับ 3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนค านวณโดยวิธีมูลค่า
ตามบัญชี หรือเปรียบเทียบราคาอุตสาหกรรม 

 

27. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
เมื่อวันที ่15 พฤษภาคม 2563 


