
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 





บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ  วนัที ่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2565 31 ธันวำคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทำนแล้ว"

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 126,941,613.42 155,915,263.04

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 4 101,815,135.40 111,776,869.51

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 10,136,888.32 5,825,676.41

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 5 205,794,496.35 305,375,017.49

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 6 35,191,774.58 80,176,790.33

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 7 1,533,263,558.18 1,379,812,070.71

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 29,530.68 72,569.29

อุปกรณ์สุทธิ 8 4,882,855.07 4,466,946.99

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 24,148,175.03 12,945,334.48

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 10 1,137,784.53 1,055,968.29

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 60,194,163.64 49,867,587.73

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 12 69,115,704.53 61,524,140.14

          รวมสินทรัพย์ 2,172,651,679.73 2,168,814,234.41

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ  วนัที ่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2565 31 ธันวำคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทำนแล้ว"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 13 679,550,807.02 731,811,941.54

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 14 110,580,426.94 120,056,053.58

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,050,715.18 11,290,720.78

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 16,827,041.12 15,825,551.48

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 25,450,905.34 13,743,504.61

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 0.00 1,052,942.77

หน้ีสินอ่ืน

   คา่เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 128,494,217.16 122,003,492.47

อ่ืนๆ 17 110,251,557.42 74,653,697.80

          รวมหนีสิ้น 1,077,205,670.18 1,090,437,905.03

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ  วนัที ่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2565 31 ธันวำคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ "ตรวจสอบแล้ว"

สอบทำนแล้ว"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

    หุ้นสามญั 17,500,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100.00 บาท 1,750,000,000.00 1,750,000,000.00

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

    หุ้นสามญั 17,500,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100.00 บาท 1,750,000,000.00 1,750,000,000.00

ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากว่า) มูลคา่หุ้น 18 (161,465,000.00) (161,465,000.00)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

    จดัสรรแลว้

         ส ารองตามกฎหมาย 19 12,348,000.00 12,348,000.00

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (484,273,072.11) (526,469,215.21)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (21,163,918.34) 3,962,544.59          

            รวมส่วนของเจ้ำของ 1,095,446,009.55    1,078,376,329.38

            รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 2,172,651,679.73 2,168,814,234.41

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน

2565 2564 2565 2564

รำยได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 231,630,562.20 222,965,339.84 555,755,918.16 536,213,403.32

บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (44,162,835.94) (73,464,929.57) (115,900,079.22) (173,770,180.72)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 187,467,726.26 149,500,410.27 439,855,838.94 362,443,222.60

บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม(ลด)จากปีก่อน (36,969,060.40) (47,360,406.45) (17,545,303.76) (82,762,039.51)

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 20 150,498,665.86 102,140,003.82 422,310,535.18 279,681,183.09

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 20 11,590,529.09 20,749,326.55 30,671,302.89 50,000,615.37

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 20 7,718,649.13 6,401,589.32 21,253,315.72 20,486,955.56

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 0.00 1,536,688.13 0.00 1,536,688.13

รายไดอ่ื้น

รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3,943.30 6,915.38 124,766.12 17,870.30

อ่ืนๆ 325,280.14 (252,321.91) 472,366.08 47,834.75

รวมรำยได้ 170,137,067.52 130,582,201.29 474,832,285.99 351,771,147.20

ค่ำใช้จ่ำย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) 20 (261,478.31) (781,554.68) (974,502.77) (3,240,607.72)

ค่าสินไหมทดแทน 80,113,961.65 93,587,399.00 222,731,081.09 298,627,019.84

บวก(หกั) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (19,618,671.10) (55,017,169.25) (62,551,443.19) (171,920,028.69)

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 20 35,378,396.32 32,067,532.14 87,215,697.83 82,435,204.13

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 20 46,775,433.17 27,709,026.60 85,331,168.56 59,784,793.54

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 20, 21 32,164,322.57 23,768,516.82 84,672,110.23 73,928,086.92

ตน้ทุนทางการเงิน 20 463,106.39 298,208.14 1,421,374.27 803,646.97

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 20, 22 2,090,330.93 1,189,718.69 3,845,323.53 2,267,593.12

รวมค่ำใช้จ่ำย 177,105,401.62 122,821,677.46 421,690,809.55 342,685,708.11

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (6,968,334.10) 7,760,523.83 53,141,476.44 9,085,439.09

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงนิได้ 11.2 1,148,134.82 (4,934,228.82) (10,945,333.34) 521,735.95

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวด (5,820,199.28) 2,826,295.01 42,196,143.10 9,607,175.04

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมำยเหตุ
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บริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน

2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :-

   รำยกำรทีจ่ัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (10,376,158.71) (5,637,936.97) (31,408,078.67) (4,567,262.48)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 11.3 2,075,231.75 896,009.70 6,281,615.74 681,874.81

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี (8,300,926.96) (4,741,927.27) (25,126,462.93) (3,885,387.67)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษี (8,300,926.96) (4,741,927.27) (25,126,462.93) (3,885,387.67)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (14,121,126.24) (1,915,632.26) 17,069,680.17 5,721,787.37

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 23 (0.33) 0.16 2.41 0.55

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย (หุน้) 17,500,000         17,500,000         17,500,000         17,500,000         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมำยเหตุ



บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำก

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน(ส่วนต ำ่กว่ำ) จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย เงนิลงทุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (534,887,782.18) 6,056,413.82 1,072,051,631.64

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวด 9 เดือน

         ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ 9,607,175.04 9,607,175.04

         ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                 (3,885,387.67) (3,885,387.67)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2564 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (525,280,607.14) 2,171,026.15 1,077,773,419.01

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (526,469,215.21) 3,962,544.59 1,078,376,329.38

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวด 9 เดือน

         ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ 42,196,143.10 42,196,143.10

         ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                 (25,126,462.93) (25,126,462.93)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2565 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (484,273,072.11) (21,163,918.34) 1,095,446,009.55

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทำนแล้ว)

(หน่วย: บำท)

2565 2564

กระแสเงนิสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 583,683,614.23 546,957,848.28

     เงินรับ(เงินจ่าย)เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 71,758,970.00 253,295,727.03

     ดอกเบ้ียรับ 16,942,103.81 20,007,902.68

     รายไดอ่ื้น 572,285.95 3,025,284.65

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (251,929,850.57) (391,354,803.57)

     ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (88,337,304.38) (77,208,290.47)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (85,331,168.56) (59,784,793.54)

     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (85,434,784.29) (66,967,437.73)

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,095,744.88 (1,294,690.87)

     เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 629,635,049.72 360,189,659.94

     เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (814,451,577.25) (444,600,514.01)

เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (21,796,916.46) 142,265,892.39

กระแสเงนิสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน

        ขายอุปกรณ์ 4,672.90 12,803.74

        ซ้ืออุปกรณ์ (1,673,580.08) (3,191,859.29)

        ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (682,584.00) (606,867.50)

เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน (2,351,491.18) (3,785,923.05)

กระแสเงนิสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

        ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (4,825,241.98) (5,121,676.02)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,825,241.98) (5,121,676.02)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (28,973,649.62) 133,358,293.32

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 155,915,263.04 73,593,319.76

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 126,941,613.42 206,951,613.08

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 

ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
          

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1   ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ เม่ือวันท่ี 28 ธันวำคม 2472 ทะเบียน บจ.เลขท่ี 0105472000067 และเม่ือวันท่ี 17 กรกฎำคม 2555 
“บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ทะเบียน บมจ.เลขท่ี 0107555000228   
ส ำนักงำน ตั้งอยู่เลขท่ี 123 อำคำรไทยประกนัชีวิต ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 
และอีก 1 สำขำ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 94/9-10 ถนนรำชวิถี ต ำบลพระปฐมเจดีย ์อ ำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม  
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรรับประกนัวินำศภัยและธุรกิจกำรลงทุนภำยใตพ้ระรำชบญัญติัประกนัวินำศภยั 
พ.ศ.2535 

1.2   กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยำยวงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง  
โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลำยภำคส่วนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ 
เกิดควำมผนัผวนอย่ำงมำกในตลำดเงินและตลำดทุน สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง  ๆ ในกำร
ประมำณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีกำรประมำณกำรอยำ่งต่อเน่ืองหำกสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  

2.1   เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ระหว่ำงกำล โดยบริษทัฯ เลือกน ำเสนองบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบย่อ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไดแ้สดงรำยกำรใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของและงบกระแสเงินสด
เต็มรูปแบบเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี และเป็นไปตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข  และ
ระยะเวลำในกำรจัดท ำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันวินำศภัย  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ.2564 
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2.      เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 

2.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี  

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้มีกำรถือปฏิบติัตำมขอ้ยกเวน้กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  

เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และฉบับท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็นกำรชั่วครำว  

ซ่ึงได้มีกำรปรับปรุงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกันภัย และก ำหนดให้ 

ขยำยระยะเวลำส ำหรับกำรยกเวน้กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 และฉบับท่ี 7 

ดังกล่ำว โดยระยะเวลำกำรยกเวน้ดังกล่ำวจะส้ินสุดลงส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน 

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2567 หรือเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำประกันภัย  

มีผลบงัคบัใช ้

2.3   นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
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3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 
เงินสด 3,762.99 36,505.53 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 126,937,850.43 155,878,757.51 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 126,941,613.42 155,915,263.04 

 
4. เบีย้ประกันภัยค้ำงรับสุทธิ 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 และวันท่ี  31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเบ้ียประกันภัยค้ำงรับจำกกำร 
รับประกนัภยัโดยตรง โดยจ ำแนกอำยเุบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ  ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
  30 กนัยำยน 2565 

 
 

จำกผูเ้อำ
ประกนัภยั 

จำกตวัแทนและ
นำยหนำ้ประกนัภยั รวม 

คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั  2,192.43 41,977,714.88 41,979,907.31 
คำ้งรับ 31 – 60  วนั  1,206.96 10,177,895.52 10,179,102.48 
คำ้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 10,826,444.87 10,826,444.87 
คำ้งรับ 91 วนั – 1 ปี  88,792.28 40,331,329.77 40,420,122.05 
คำ้งรับเกินกวำ่ 1 ปี  0.00 1,804,041.34 1,804,041.34 

รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ  92,191.67 105,117,426.38 105,209,618.05 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  0.00 (3,394,482.65) (3,394,482.65) 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับสุทธิ  92,191.67 101,722,943.73 101,815,135.40 
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4.     เบีย้ประกันภัยค้ำงรับสุทธิ (ต่อ)  

 (หน่วย : บำท) 
  31 ธนัวำคม 2564 

 
 

จำกผูเ้อำ
ประกนัภยั 

จำกตวัแทนและ
นำยหนำ้ประกนัภยั รวม 

คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั  0.00 54,348,418.12 54,348,418.12 

คำ้งรับ 31 – 60  วนั  0.00 22,651,643.82 22,651,643.82 

คำ้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 9,172,388.24 9,172,388.24 

คำ้งรับ 91 วนั – 1 ปี  59,472.74 27,985,660.79 28,045,133.53 

คำ้งรับเกินกวำ่ 1 ปี  0.00 953,768.45 953,768.45 

รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ  59,472.74 115,111,879.42 115,171,352.16 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  0.00 (3,394,482.65) (3,394,482.65) 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับสุทธิ  59,472.74 111,717,396.77 111,776,869.51 

 

5. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ำรองส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 347,495.14 969,358.96 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 143,155,816.61 208,688,878.79 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั   
  - ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้(UPR) 62,291,184.60 95,716,779.74 
รวมสินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 205,794,496.35 305,375,017.49 
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6. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกันภัยต่อสุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 905,801.69 905,870.91 
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 35,410,157.57 122,442,536.84 

รวม 36,315,959.26 123,348,407.75 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,124,184.68) (43,171,617.42) 
รวมลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อสุทธิ 35,191,774.58 80,176,790.33 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ จ ำแนกอำย ุดงัน้ี  

  (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

คำ้งรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน 34,285,972.89 79,270,919.42 
คำ้งรับเป็นระยะเวลำ 1-2 ปี 548,116.54 353,989.34 

คำ้งรับเกินกวำ่ 2 ปี 576,068.14 42,817,628.08 

เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัต่อ   35,410,157.57 122,442,536.84 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,124,184.68) (43,171,617.42) 

เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัต่อสุทธิ 34,285,972.89 79,270,919.42 
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 
7.1 จ ำแนกตำมกำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตรำสำรหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

 (หน่วย : บำท) 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 

รำคำทุน/ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน/เงินลงทุนเผ่ือขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 345,340,342.42 342,251,731.15 201,341,238.01 206,985,647.50 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 749,638,889.95 671,697,371.96 683,347,770.06 628,622,795.15 
หน่วยลงทนุ 3,971.83 3,991.14 3,971.83 3,983.80 

ตรำสำรทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดฯ  25,305,132.00 40,586,344.02 25,305,132.00 40,340,866.19 

   รวม 1,120,288,336.20 1,054,539,438.27 909,998,111.90 875,953,292.64 
บวก (หกั)  ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง  (26,454,897.93) 0.00 4,953,180.74 0.00 

(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ 
      จะเกิดขึ้น (39,294,000.00) 0.00 (38,998,000.00) 0.00 

รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน/เงินลงทุนเผ่ือขำย 1,054,539,438.27 1,054,539,438.27 875,953,292.64 875,953,292.64 

     
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย/ 
     เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     

เงินฝำกธนำคำร 479,186,594.09  504,485,530.85  
(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ 
      จะเกิดขึ้น (462,474.18)  (626,752.78)  

รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย/เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 478,724,119.91  503,858,778.07  

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 1,533,263,558.18  1,379,812,070.71  
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (ต่อ) 

7.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดบัชั้นควำมเส่ียงดำ้นเครดิต  

 (หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 
 

มูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ี
รับรู้ในก ำไรขำดทุน 

 
 

มูลค่ำตำมบญัชี 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน   

 

ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 999,335,476.59 0.00 999,335,476.59 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 2) 0.00 0.00 0.00 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3) 53,907,626.52 (39,294,000.00) 14,613,626.52 
รวม 1,053,243,103.11 (39,294,000.00) 1,013,949,103.11 

 

 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 
 

มูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ี
รับรู้ในก ำไรขำดทุน 

 
 

มูลค่ำตำมบญัชี 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน   

 

ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 820,642,132.28 0.00 820,642,132.28 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 2) 0.00 0.00 0.00 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3) 53,964,310.37 (38,998,000.00) 14,966,310.37 
รวม 874,606,442.65 (38,998,000.00) 835,608,442.65 
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7.    เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (ต่อ) 

7.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดบัชั้นควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (ต่อ) 

 (หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 
 

มูลค่ำตำมบญัชี
ขั้นตน้ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ี
รับรู้ในก ำไรขำดทุน มูลค่ำตำมบญัชี 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย    
ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของ 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1)    
      เงินฝำกและบตัรเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบ 
            ก ำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน 479,186,594.09 (462,474.18) 478,724,119.91 
รวม 479,186,594.09 (462,474.18) 478,724,119.91 

 
 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 

 
มูลค่ำตำมบญัชี

ขั้นตน้ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ี
รับรู้ในก ำไรขำดทุน มูลค่ำตำมบญัชี 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย    
ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของ 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1)    
      เงินฝำกและบตัรเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบ 
            ก ำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน 504,485,530.85 (626,752.78) 503,858,778.07 
รวม 504,485,530.85 (626,752.78) 503,858,778.07 
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7.    เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (ต่อ)  

7.3  เงินลงทุนท่ีติดภำระผกูพนั       

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2565 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ ได้น ำเงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 5.00 ล้ำนบำท  
และ 6.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปวำงค ้ำประกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 30)  
ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ ได้น ำพันธบัตรบำงส่วน ตำมรำคำทุน จ ำนวน 55.64 ล้ำนบำท และ 
เงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 24.00 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงไวก้บันำยทะเบียน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 27 และ 28) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ ไดน้ ำพนัธบตัรบำงส่วน ตำมรำคำทุน จ ำนวน 55.64 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงไว้
กบันำยทะเบียน  (ตำมหมำยเหตุขอ้ 27 และ 28) 

8. อุปกรณ์สุทธ ิ

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง   

 และอุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 2,412,449.81 2,054,497.18 4,466,946.99 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด-รำคำทุน 1,673,580.08 0.00 1,673,580.08 
ตดัจ ำหน่ำย/จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด-มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (10.00) 0.00 (10.00) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (895,806.14) (361,855.86) (1,257,662.00) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 3,190,213.75 1,692,641.32 4,882,855.07 

9. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

  อำคำรเช่ำ ยำนพำหนะ รวม 
    
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 11,295,143.62 1,650,190.86 12,945,334.48 
ปรับปรุงตำมสัญญำใหม่ 15,141,259.70 0.00 15,141,259.70 
ยกเลิกระหวำ่งงวด (29,991.26) 0.00 (29,991.26) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (3,312,292.64) (596,135.25) (3,908,427.89) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 23,094,119.42 1,054,055.61 24,148,175.03 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 1,055,968.29 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด-รำคำทุน 682,584.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (600,767.76) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 1,137,784.53 

11. สินทรัพย์หรือหนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

11.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 808,953.43 814,326.16 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 8,688,138.64 11,365,963.19 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีอำจเกิดขึ้นแต่ยงัมิได ้

รำยงำนใหบ้ริษทัฯทรำบ(IBNR) 8,948,487.18 7,239,642.22 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 21,338,301.07 16,577,093.34 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,365,408.22 3,165,110.30 
ส ำรองส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 111,216.23 312,240.79 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำค่ำเงินลงทุน- 
          หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 5,290,979.59 0.00 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 480,402.83 0.00 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 11,162,276.45 10,393,211.73 

รวม 60,194,163.64 49,867,587.73 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำค่ำเงินลงทุน- 
          หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 0.00 990,636.15 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 0.00 62,306.62 

รวม 0.00 1,052,942.77 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิ 60,194,163.64 48,814,644.96 
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11.   สินทรัพย์หรือหนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)  

11.2 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด (6,262,908.62) (8,361,561.84) (16,043,236.28) (8,361,561.84) 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร 
   เกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 7,411,043.44 3,427,333.02 5,097,902.94 8,883,297.79 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดท่ี้แสดง 
    อยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 1,148,134.82 (4,934,228.82) (10,945,333.34) 521,735.95 

 
11.3 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 

9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี   
(หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั :-     
     (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 2,075,231.75 896,009.70 6,281,615.74 681,874.81 

 

12. สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ           
   (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำยล่วงหนำ้ 29,246,324.05  27,433,025.58 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย  3,013,210.12  5,732,193.18 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำยล่วงหนำ้ 4,313,243.84  3,450,883.36 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 228,490.51 228,490.51 
เงินมดัจ ำ 3,828,990.00 3,072,150.00 
ลูกหน้ีเบ้ียประกนั 27,003,807.51 19,206,081.99 
ค่ำสินไหมคำ้งรับจำกคู่กรณี-สุทธิ 5,657,550.58 5,953,241.75 
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัขำ้วนำปี 5,962,891.96 12,886,865.96 
อ่ืน ๆ 12,121,833.14 8,558,264.86 
รวม 91,376,341.71  86,521,197.19 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (22,260,637.18) (24,997,057.05) 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 69,115,704.53  61,524,140.14 
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13. หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย 

(หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 

 
หน้ีสินจำกสัญญำ

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 1,049,603.74 (347,495.14) 702,108.60 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    
   คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและไดรั้บรำยงำนแลว้ 222,627,532.06 (110,769,611.33) 111,857,920.73 
   คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 77,128,641.20 (32,386,205.28) 44,742,435.92 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 378,745,030.02 (62,291,184.60) 316,453,845.42 

รวม 679,550,807.02 (205,794,496.35) 473,756,310.67 
 

(หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 

 
หน้ีสินจำกสัญญำ

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 2,645,970.33 (969,358.96) 1,676,611.37 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    
   คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและไดรั้บรำยงำนแลว้ 252,063,793.60 (162,410,233.68) 89,653,559.92 
   คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 82,476,856.21 (46,278,645.11) 36,198,211.10 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 394,625,321.40 (95,716,779.74) 298,908,541.66 

รวม 731,811,941.54 (305,375,017.49) 426,436,924.05 
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13.   หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย (ต่อ) 

13.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 
  (หน่วย : บาท) 
 ส ำหรับงวด 9 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2565 

ส ำหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด 2,645,970.33 8,427,066.43 
ส ำรองเพิ่มขึ้น(ลดลง)จำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์
     ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั (1,459,436.32) 

 
(5,702,155.15) 

ส ำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนัขำดอำย ุ 
     กำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (136,930.27) (78,940.95) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,049,603.74 2,645,970.33 

 
13.2 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะสั้น 

13.2.1 รำยละเอียดรำยกำรเคล่ือนไหวของส ำรองค่ำสินไหมทดแทน  
  (หน่วย : บาท) 
 ส ำหรับงวด 9 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2565 

ส ำหรับปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด 334,540,649.81 457,855,472.95 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวำ่งงวดปัจจุบนั 194,790,197.80 377,247,383.72 
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนและขอ้สมมุติ 
     ในกำรค ำนวณส ำรอง  

 
5,348,215.01 (89,233,612.85) 

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งงวด (234,922,889.36) (411,328,594.01) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 299,756,173.26 334,540,649.81 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยท่ีเกิดจำกสัญญำ  
รับประกนัภยัต่อ จ ำนวน 0.62 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 0.71 ลำ้นบำท) 
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13.  หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย (ต่อ) 

13.2.2 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
  (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด 394,625,321.40 268,233,151.65 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับงวด 555,755,918.16 751,905,107.82 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นงวดน้ี (571,636,209.54) (625,512,938.07) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 378,745,030.02 394,625,321.40 

 

13.2.3 ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
  (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด 250,047,762.32 189,432,433.95 
ประมำณกำรค่ำสินไหมท่ีจะเกิดขึ้นในงวดน้ี 166,573,825.54 207,001,055.55 
ควำมเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (241,698,630.76) (146,385,727.18) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 174,922,957.10 250,047,762.32 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ ไม่มีกำรตั้ งส ำรองกำรเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด จ ำนวนเงิน 174.92 ล้ำนบำท  
(ปี 2564 จ ำนวน 250.05 ลำ้นบำท) เน่ืองจำกส ำรองกำรเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ ำนวนต ่ำกว่ำส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
 

14. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ    
  (หน่วย : บาท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 71,430,421.83 89,578,726.65 
เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 39,150,005.11 30,477,326.93 

รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 110,580,426.94 120,056,053.58 
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15. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัฯ จ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและบ ำเหน็จตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน  
พ.ศ.2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2565 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 15,825,551.48 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  1,265,489.64 

ผลประโยชน์จ่ำยเงินเกษียณอำยพุนกังำน (264,000.00) 

 ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 16,827,041.12 

       

ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     (หน่วย :บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 346,669.27 336,424.91 1,040,007.81  1,009,274.72  

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 75,160.61 44,692.48 225,481.83  134,077.45  

รวม ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 421,829.88 381,117.39 1,265,489.64  1,143,352.17  

ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรำยงำน 

 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ 
อตัรำคิดลด 1.48 และ 1.91 1.48 และ 1.91 
อตัรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 4.00 4.00 
อตัรำกำรหมุนเวียน 4.78 – 28.65 4.78 - 28.65 
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16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: บำท) 
 อำคำรเช่ำ ยำนพำหนะ รวม 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 12,071,601.30 1,671,903.31 13,743,504.61 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ (30,233.24) 0.00 (30,233.24) 
ปรับปรุงตำมสัญญำใหม่ 15,141,259.70 0.00 15,141,259.70 
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย 1,381,436.56 39,937.71 1,421,374.27 
เงินจ่ำยช ำระ (4,199,050.00) (625,950.00) (4,825,000.00) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 24,365,014.32 1,085,891.02 25,450,905.34 

17. หนีสิ้นอ่ืน-อ่ืน ๆ 

  (หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 19,544,768.39 19,531,757.60 
เงินฝำกช ำระเบ้ีย 21,065,705.15 17,864,406.44 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย 62,530,305.63 33,753,657.77 
เจำ้หน้ีอ่ืน 7,110,778.25 3,503,875.99 

รวมหน้ีสินอ่ืน-อ่ืน ๆ 110,251,557.42 74,653,697.80 

18. ส่วนเกิน (ส่วนต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ 

    ส่วนเกิน (ส่วนต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุน้สำมญั ประกอบดว้ย 
  (หน่วย: บำท) 
 30 กนัยำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 
   
     ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 102,000,000.00 102,000,000.00 
     ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้สำมญั (263,465,000.00) (263,465,000.00) 
              รวมส่วนเกิน (ส่วนต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุน้สำมญั (161,465,000.00) (161,465,000.00) 
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19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 บริษทัฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
20. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร

ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินำศภัยและด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำง  

ภูมิศำสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรำยได ้ก ำไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วน 

งำนทำงธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ตำมท่ีกล่ำวไว้ และเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯไดร้ำยงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง  

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด ตำมที่แสดงขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำน 

ของบริษทัฯ  ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 ดงัน้ี 
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20.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
             (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็ 

 
รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 23,631,473.56 2,238,674.55 162,682,742.64 13,874,230.15 29,203,441.30 231,630,562.20 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (5,410,475.63) (1,530,556.17) (3,065,287.03) (10,129,626.10) (24,026,891.01) (44,162,835.94) 

  เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 18,220,997.93 708,118.38 159,617,455.61 3,744,604.05 5,176,550.29 187,467,726.26 
  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (4,826,737.61) 275,732.71 (32,761,566.25) 1,114,472.23 (770,961.48) (36,969,060.40) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 13,394,260.32 983,851.09 126,855,889.36 4,859,076.28 4,405,588.81 150,498,665.86 

  รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,873,436.09 524,576.83 15,575.40 2,955,940.76 6,221,000.01 11,590,529.09 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 15,267,696.41 1,508,427.92 126,871,464.76 7,815,017.04 10,626,588.82 162,089,194.95 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 
   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 (261,478.31) 0.00 (261,478.31) 
  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำร
จดักำรค่ำสินไหมทดแทน 1,682,318.92 279,921.14 47,485,831.28 2,312,878.05 8,734,341.16 60,495,290.55 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 5,439,564.88 291,022.48 22,148,953.17 2,321,530.26 5,177,325.53 35,378,396.32 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 331,229.01 20,155.74 46,103,465.77 116,523.56 204,059.09 46,775,433.17 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 7,453,112.81 591,099.36 115,738,250.22 4,489,453.56 14,115,725.78 142,387,641.73 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      32,164,322.57 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย      (12,462,769.35) 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      7,718,649.13 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      3,943.30 
  อ่ืน ๆ      325,280.14 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (463,106.39) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น      (2,090,330.93) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      (6,968,334.10) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      1,148,134.82 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับงวด      (5,820,199.28) 
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20.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

             (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็ 

 
รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 70,666,608.13 5,777,640.32 371,136,280.76 33,403,007.42 74,772,381.53 555,755,918.16 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (18,780,026.76) (3,734,815.41) (9,019,301.77) (21,418,350.30) (62,947,584.98) (115,900,079.22) 

  เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 51,886,581.37 2,042,824.91 362,116,978.99 11,984,657.12 11,824,796.55 439,855,838.94 
  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (2,922,162.19) 314,469.84 (21,481,129.26) 3,870,605.06 2,672,912.79 (17,545,303.76) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 48,964,419.18 2,357,294.75 340,635,849.73 15,855,262.18 14,497,709.34 422,310,535.18 

  รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 6,399,994.83 1,285,803.96 25,231.50 6,379,139.69 16,581,132.91 30,671,302.89 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 55,364,414.01 3,643,098.71 340,661,081.23 22,234,401.87 31,078,842.25 452,981,838.07 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 
   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 (974,502.77) 0.00 (974,502.77) 
  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำร
จดักำรค่ำสินไหมทดแทน 4,170,435.86 414,758.03 137,144,428.52 4,796,708.27 13,653,307.22 160,179,637.90 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 15,926,714.56 753,148.42 51,901,361.37 5,568,389.35 13,066,084.13 87,215,697.83 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 1,063,861.69 58,410.33 83,314,117.33 339,933.69 554,845.52 85,331,168.56 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 21,161,012.11 1,226,316.78 272,359,907.22 9,730,528.54 27,274,236.87 331,752,001.52 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      84,672,110.23 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย      36,557,726.32 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      21,253,315.72 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      124,766.12 
  อ่ืน ๆ      472,366.08 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (1,421,374.27) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น      (3,845,323.53) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      53,141,476.44 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      (10,945,333.34) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับงวด      42,196,143.10 
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20.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

             (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็ 

 
รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 23,876,336.31 1,528,926.00 110,277,493.13 20,344,517.28 66,938,067.12 222,965,339.84 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (3,962,449.47) (851,419.13) (2,957,982.41) (9,516,869.42) (56,176,209.14) (73,464,929.57) 

  เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 19,913,886.84 677,506.87 107,319,510.72 10,827,647.86 10,761,857.98 149,500,410.27 
  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (807,983.45) 26,933.84 (36,309,232.74) (5,455,908.28) (4,814,215.82) (47,360,406.45) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 19,105,903.39 704,440.71 71,010,277.98 5,371,739.58 5,947,642.16 102,140,003.82 

  รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,247,042.80 288,426.75 295,105.95 3,135,288.76 15,783,462.29 20,749,326.55 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 20,352,946.19 992,867.46 71,305,383.93 8,507,028.34 21,731,104.45 122,889,330.37 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 
   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 (781,554.68) 0.00 (781,554.68) 
  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำร
จดักำรค่ำสินไหมทดแทน 1,743,759.81 734,048.19 31,931,716.86 (1,624,215.23) 5,784,920.12 38,570,229.75 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 5,181,207.40 198,760.38 15,597,159.65 3,529,709.61 7,560,695.10 32,067,532.14 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 300,048.29 13,860.13 27,202,026.92 243,445.53 (50,354.27) 27,709,026.60 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 7,225,015.50 946,668.70 74,730,903.43 1,367,385.23 13,295,260.95 97,565,233.81 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      23,768,516.82 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย      1,555,579.74 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      6,401,589.32 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุน      1,536,688.13 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      6,915.38 
  อ่ืน ๆ      (252,321.91) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (298,208.14) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น      (1,189,718.69) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      7,760,523.83 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      (4,934,228.82) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับงวด      2,826,295.01 
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20.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

             (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

  
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็ 

 
รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 72,906,786.85 4,454,181.36 277,503,415.54 42,157,152.51 139,191,867.06 536,213,403.32 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (16,583,751.74) (2,461,410.48) (13,257,571.86) (22,075,443.02) (119,392,003.62) (173,770,180.72) 

  เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 56,323,035.11 1,992,770.88 264,245,843.68 20,081,709.49 19,799,863.44 362,443,222.60 
  บวก(หกั) เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
     ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 672,385.73 27,778.22 (69,470,700.22) (8,825,272.69) (5,166,230.55) (82,762,039.51) 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 56,995,420.84 2,020,549.10 194,775,143.46 11,256,436.80 14,633,632.89 279,681,183.09 

  รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 5,445,332.30 832,762.00 2,220,851.98 6,998,348.28 34,503,320.81 50,000,615.37 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 62,440,753.14 2,853,311.10 196,995,995.44 18,254,785.08 49,136,953.70 329,681,798.46 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ 
   ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิม (ลด) 0.00 

 
0.00 0.00 (3,240,607.72) 0.00 (3,240,607.72) 

  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำร
จดักำรค่ำสินไหมทดแทน 5,282,541.32  876,060.15  108,923,314.99  2,760,147.84  8,864,926.85 126,706,991.15 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 15,659,265.89  579,043.81  40,788,301.46  7,238,145.57  18,170,447.40  82,435,204.13 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 1,266,008.35  55,149.84  57,492,308.57  540,725.66  430,601.12  59,784,793.54 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 22,207,815.56 1,510,253.80 207,203,925.02 7,298,411.35 27,465,975.37 265,686,381.10 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน      73,928,086.92 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย      (9,932,669.56) 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ      20,486,955.56 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุน      1,536,688.13 
รำยไดอ่ื้น       
  รำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      17,870.30 
  อ่ืน ๆ      47,834.75 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (803,646.97) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น      (2,267,593.12) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      9,085,439.09 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้      521,735.95 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับงวด      9,607,175.04 
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20.  กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

               (หน่วย : บำท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั

เบ็ดเตลด็ 

สินทรัพย ์

ท่ีปันส่วนไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์      
 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 25,870,823.17 4,883,228.33 66,738,121.45 31,071,838.06 214,237,395.32 1,829,850,273.40 2,172,651,679.73 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 30,272,675.47 4,711,475.50 82,161,012.70 47,936,118.16 332,247,395.49 1,671,485,557.09 2,168,814,234.41 

  หนี้สิน        

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 189,790,909.58 7,019,761.27 398,019,930.47 37,717,451.22 286,077,398.58 158,580,219.06 1,077,205,670.18 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 180,914,750.34 5,338,551.97 360,122,248.44 59,871,265.84 367,624,671.00 116,566,417.44 1,090,437,905.03 
 
 

21. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  
    (หน่วย : บาท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนท่ีไม่ใช่ค่ำใชจ้่ำยกำรรับประกนัภยั 
     และกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 
15,769,149.76 

 
11,396,368.57 

 
42,086,473.21 

  
35,944,740.92 

ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 
     ท่ีไม่ใช่ค่ำใชจ้่ำยกำรรับประกนัภยัและ 
     กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 
 

3,701,753.36 

 
 

3,836,029.70 

 
 

10,602,190.27 

 
 

11,333,046.77 
ค่ำภำษีอำกร 481,472.91 139,642.56 1,096,490.02 294,430.61 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 240,537.06 32,825.07 327,232.29 467,352.07 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 11,971,409.48 8,363,650.92 30,559,724.44 25,888,516.55 

รวมค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 32,164,322.57 23,768,516.82 84,672,110.23 73,928,086.92 
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22. ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

    (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 21,111.97 133,925.43 131,721.40 254,621.89 

สินทรัพยอ์ื่น - ค่ำสินไหมคำ้งรับจำกคู่กรณี 2,069,218.96 1,055,793.26 3,713,602.13 2,012,971.23 

รวมผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 2,090,330.93 1,189,718.69 3,845,323.53 2,267,593.12 

 
23. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำร ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งงวด 

   (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (หน่วย : บำท) (5,820,199.28) 2,826,295.01 42,196,143.10 9,607,175.04 
จ ำนวนหุ้นสำมญั (หน่วย : หุ้น) 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท/หุ้น) (0.33) 0.16 2.41 0.55 

 
24. รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบริษทั ควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั วี.ซี.สมบติั จ ำกดั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ำกดั  ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
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24.   รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทฯ มีรำยกำรบัญชีท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกำร
ร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัระหวำ่งกิจกำร บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินระหวำ่งกนั 
   (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 
เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ    
   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 1,858.52  2,353,551.99 
รวม 1,858.52  2,353,551.99 

    

เงินประกนัค่ำเช่ำและค่ำบริกำร    
   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 1,696,000.00  2,023,150.00 
รวม 1,696,000.00  2,023,150.00 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
   (หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 
หุน้ทุน    
    บริษทั ว.ีวรรณ แอสเสท จ ำกดั 10,000,000.00  10,000,000.00 
    บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั 14,361,732.00  14,361,732.00 
 รวม 24,361,732.00  24,361,732.00 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (2,065,296.79)  (2,251,746.51) 
สุทธิ 22,296,435.21  22,109,985.49 
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24.   รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

ในระหว่ำงงวด บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม  
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกิจกำรและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี  
 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน                                           (หน่วย: บำท) 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เบ้ียประกนัภยัรับ      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 2,820.00 (17,425.00) 22,184.00 (11,485.50) เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

  บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ำกดั  10,020.00 5,807.00 1,352,464.00 1,167,736.00 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภยัจ่ำย      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) 0.00 94,589.69 189,907.90 188,444.52 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) 1,601,661.00 1,600,535.52 4,801,181.33 5,371,403.61 ตำมท่ีระบุในสัญญำเป็นปกติทำงกำรคำ้ 

ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ      

  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) 89,919.57 145,465.05 243,779.30 287,438.42 เป็นปกติทำงกำรคำ้ 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรบริหำร  

งบกำรเงินส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
เงินเดือน ค่ำเบ้ียประชุมเงินบ ำเหน็จ และผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2565 30 กนัยำยน 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,187,750.00 2,954,055.00 10,578,555.00 8,862,165.00 
ผลประโยชน์ระยะยำว 54,008.17 43,691.25 162,024.52 131,073.76 
รวม 4,241,758.17 2,997,746.25 10,740,579.52 8,993,238.76 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

บริษทัฯ ใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำย
ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้ บริษทัฯจะใชเ้กณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม เช่น กำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
เป็นตน้ 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมใหม้ำกท่ีสุด โดยใหค้ ำนิยำมของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีแตกต่ำงกนั ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์ หรือ
หน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำได ้

  ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
    หน้ีสินนั้น นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
  ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 
    (หน่วย: บำท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ 
   มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน : 
      หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 
      ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 
      หน่วยลงทุน       
      ตรำสำรทุน 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 

342,251,731.15 
671,697,371.96 

3,991.14 
0.00 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 

40,586,344.02 

 
 
 

342,251,731.15 
671,697,371.96 

3,991.14 
40,586,344.02 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
    (หน่วย: บำท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ 
   มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน :       
      หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 
      ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 
      หน่วยลงทุน       
      ตรำสำรทุน 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 

206,985,647.50 
628,622,795.15 

3,983.80 
0.00 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 

40,340,866.19 

 
 
 

206,985,647.50 
628,622,795.15 

3,983.80 
40,340,866.19 

ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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26. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันวินำศภัย 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัฯ คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง

และกำรด ำรงเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 

 
27. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กับนำยทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯได้น ำพนัธบตัร จ ำนวน 13.95 ล้ำนบำท วำงไวเ้ป็น

หลกัทรัพยเ์พื่อค ้ำประกนัไวก้บันำยทะเบียนประกนัภยัตำมมำตรำ 19 แห่งพระรำชบญัญติัประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2535 

 
28. หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ ไดน้ ำพนัธบตัร และเงินฝำกประจ ำ ใชเ้ป็นหลกัทรัพย์

ในกำรวำงเป็นส ำรองส ำหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันำยทะเบียน ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 
หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ำรองวำงไวก้บันำยทะเบียน    

              พนัธบตัร 41,687,419.20  41,687,419.20 

เงินฝำกประจ ำ 24,000,000.00  0.00  

รวม 65,687,419.20  41,687,419.20 

 
29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 และเงินท่ีบริษทัฯ จ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ  

3 ถึง 5 ของเงินเดือน ซ่ึงขึ้นอยู่กบัอำยุงำนของพนกังำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร 

กองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย)  จ ำกดั ซ่ึงจะจ่ำยให้พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ

บริษทัฯ ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 บริษทัฯ จ่ำยสมทบเขำ้กองทุน เป็นจ ำนวนเงิน

ประมำณ 1.62 ลำ้นบำท และ 1.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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30. ทรัพย์สินที่มีข้อจ ำกัดและภำระผูกพนั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินฝำกธนำคำร (ประเภทเงินฝำกประจ ำ) จ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท 
และ 6.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  ใช้เป็นหลักทรัพย์ในกรณีผู ้เอำประกันท่ี เป็นผู ้ขับขี่ รถยนต์ตกเป็นผู ้ต้องหำ  
และใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นกำรวำงค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำร  

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บริษทัฯ มีกำรท ำสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ อำยุสัญญำมีระยะเวลำ 1 - 5 ปี โดยบริษทัฯ มีภำระ
ผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำบริกำร ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 3.20 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผูกพนั ซ่ึงไม่ไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินเก่ียวกบั
วงเงินซ่ึงยงัไม่เบิกใชก้บัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง ดงัน้ี 

 

 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 
หนงัสือสแตนดบ์ำยเลตเตอร์ออฟเครดิต 
       (Standby Letter of Credit) (ปอนดส์เตอร่ิง) 1,749.09  

 
1,749.09  

วงเงินเบิกเกินบญัชี (ลำ้นบำท) 20.00   20.00  
 

คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็นจ ำนวนเงิน
โดยรวมประมำณ 6.52 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกคดีควำมท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่ำ 
ท่ีไม่เกินควำมคุม้ครองตำมกรมธรรม ์จ ำนวน 6.52 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรพิจำรณำคดีดงักล่ำวยงัไม่แลว้เสร็จและส่วนใหญ่ 
บริษทัฯ คำดวำ่จะชนะคดี บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกส ำรองผลเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นในงบกำรเงินเป็น จ ำนวน 1.93 ลำ้นบำท  
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32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2565 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติเก่ียวกับกำรลดทุน 
จดทะเบียนช ำระแลว้ โดยกำรลดมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องบริษทัจำก 100.00 บำทต่อหุน้ เป็น 60.60 บำทต่อหุน้ เพื่อน ำมำ
ชดเชยขำดทุนสะสม โดยจ ำนวนหุ้นสำมญัยงัคงเท่ำเดิมท่ี 17,500,000 หุ้น ซ่ึงส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของ
บริษทัลดลงจ ำนวน 689.50 ลำ้นบำท (จำก 1,750.00 ลำ้นบำท เป็น 1,060.50 ลำ้นบำท) โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
นำยทะเบียนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัแลว้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
จดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2565 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินน้ีแล้ว เม่ือวนัท่ี  
14 พฤศจิกำยน 2565 
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