
 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
31 มีนำคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562                                 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนได้เสียส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อของบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงิน                         
ระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ  

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมั่นว่ำจะพบเร่ืองที่มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน 

ข้อสรุป  

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 

 
 
รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 2 พฤษภำคม 2562 



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มนีาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สนิทรพัย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 3 144,188,033         419,566,786         144,188,033         419,566,786         
เบีย้ประกนัภัยคา้งรับ - สทุธิ 4 2,295,347,205      2,704,395,600      2,295,347,205      2,704,395,600      
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 285,119,830         41,426,814           285,119,830         41,426,814           
สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ - สทุธิ 5 6,084,180,972      6,100,713,107      6,084,180,972      6,100,713,107      
ลกูหนีจ้ากสญัญาประกนัภัยต่อ - สทุธิ 6 377,217,761         236,156,098         377,217,761         236,156,098         
สนิทรัพย์ลงทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - สทุธิ 7 49,257,724,345    47,951,308,972    49,257,724,345    47,951,308,972    
   เงินใหกู้ยื้ม - สทุธิ 8 1,158,043,924      1,440,401,559      1,158,043,924      1,440,401,559      
   เงินลงทนุในบริษัทร่วม 9.1 229,037,520         227,741,827         129,395,722         129,395,722         
   อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 10 148,188,003         152,436,405         148,188,003         152,436,405         
ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 773,213,536         814,168,460         773,213,536         814,168,460         
สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สทุธิ 12 146,420,250         164,773,921         146,420,250         164,773,921         
สนิทรัพย์อ่ืน
   สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคาร - สทุธิ 42,704,375           43,940,582           42,704,375           43,940,582           
   อ่ืน ๆ 312,182,254         323,179,168         312,182,254         323,179,168         
รวมสนิทรพัย์ 61,253,568,008    60,620,209,299    61,153,926,210    60,521,863,194    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธสีว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบการเงิน

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562



บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มนีาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ
หนีส้นิ
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภัย 14 15,202,254,472    14,735,598,920    15,202,254,472    14,735,598,920    
เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 15 1,981,768,146      2,178,929,186      1,981,768,146      2,178,929,186      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 254,731,838         168,637,153         254,731,838         168,637,153         
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 390,614,677         381,189,307         390,614,677         381,189,307         
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี 13.1 4,640,096,011      4,724,428,194      4,620,167,651      4,704,758,973      
หนีส้นิอ่ืน
   เบีย้ประกนัภัยรับลว่งหนา้ 1,879,159,595      1,868,685,541      1,879,159,595      1,868,685,541      
   คา่นายหนา้คา้งจ่าย 381,926,114         367,452,819         381,926,114         367,452,819         
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 480,315,897         574,301,037         480,315,897         574,301,037         
   หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 48,852,942           53,864,179           48,852,942           53,864,179           
   อ่ืน ๆ 706,467,816         691,758,762         706,467,816         691,758,762         
รวมหนีส้นิ 25,966,187,508    25,744,845,098    25,946,259,148    25,725,175,877    
สว่นของเจำ้ของ
ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน ออกจ าหนา่ยและช าระแลว้
      หุน้สามญั 106,470,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      
ก าไรสะสม
   จัดสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 106,470,000         106,470,000         106,470,000         106,470,000         
      ส ารองอ่ืน 3,100,000,000      3,100,000,000      3,100,000,000      3,100,000,000      
   ยังไมไ่ดจั้ดสรร 7,884,714,896      7,302,708,577      7,805,001,458      7,224,031,693      
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 7.2 21,688,995,604    21,858,985,624    21,688,995,604    21,858,985,624    
รวมสว่นของเจำ้ของ 35,287,380,500    34,875,364,201    35,207,667,062    34,796,687,317    
รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 61,253,568,008    60,620,209,299    61,153,926,210    60,521,863,194    

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงิน
ทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธสีว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรหรอืขำดทุน:
รำยได้
เบีย้ประกันภัยรับ 4,896,202,362        4,272,166,440        4,896,202,362        4,272,166,440        
หัก: เบีย้ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (1,488,271,156)       (1,312,135,107)       (1,488,271,156)       (1,312,135,107)       
เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 3,407,931,206        2,960,031,333        3,407,931,206        2,960,031,333        
หัก: ส ารองเบีย้ประกันภัยทียั่งไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิม
   จากงวดก่อน (375,909,631)          (223,878,996)          (375,909,631)          (223,878,996)          
เบีย้ประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 3,032,021,575        2,736,152,337        3,032,021,575        2,736,152,337        
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 308,741,732           257,536,732           308,741,732           257,536,732           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ซึง่แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 9.2 1,295,693               2,581,004               -                              -                              
รายได้จากการลงทุน 341,105,703           351,041,699           341,105,703           351,041,699           
ก าไรจากเงินลงทุน 1,815,036               2,167,708               1,815,036               1,355,224               
รายได้อ่ืน 47,299,401             35,951,667             47,299,401             35,951,667             
รวมรำยได้ 3,732,279,140        3,385,431,147        3,730,983,447        3,382,037,659        
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าสินไหมทดแทน 2,180,922,237        2,175,769,097        2,180,922,237        2,175,769,097        
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (582,648,154)          (845,408,654)          (582,648,154)          (845,408,654)          
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 659,132,716           582,470,892           659,132,716           582,470,892           
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 512,010,780           439,843,715           512,010,780           439,843,715           
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 285,718,619           253,550,634           285,718,619           253,550,634           
ค่าใช้จ่ายลงทุน 19,254,008             20,552,527             19,254,008             20,552,527             
ต้นทุนทางการเงิน 702,910                  876,165                  702,910                  876,165                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,075,093,116        2,627,654,376        3,075,093,116        2,627,654,376        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 657,186,024           757,776,771           655,890,331           754,383,283           
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.2 (75,179,705)            (98,622,941)            (74,920,566)            (97,944,243)            
ก ำไรส ำหรบังวด 582,006,319           659,153,830           580,969,765           656,439,040           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผ่ือขาย (212,487,525)          2,029,736,439        (212,487,525)          2,029,736,439        
บวก (หัก): ภาษีเงินได้ 42,497,505             (405,947,289)          42,497,505             (405,947,289)          
รายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (169,990,020)          1,623,789,150        (169,990,020)          1,623,789,150        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด (169,990,020)          1,623,789,150        (169,990,020)          1,623,789,150        
ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด 412,016,299           2,282,942,980        410,979,745           2,280,228,190        
ก ำไรต่อหุ้น: 17
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับงวด 5.47 6.19 5.46 6.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

เบีย้ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง 5,069,585,674        4,335,549,856        5,069,585,674        4,335,549,856        
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ (742,365,114)          (705,339,436)          (742,365,114)          (705,339,436)          
ดอกเบีย้รับ 68,193,580             75,238,943             68,193,580             75,238,943             
เงินปันผลรับ 29,219,108             77,316,448             29,219,108             77,316,448             
รายได้จากการลงทุนอ่ืน 40,084,366             34,809,409             40,084,366             34,809,409             
รายได้อ่ืน 7,147,806               1,193,032               7,147,806               1,193,032               
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,907,164,647)       (1,730,719,032)       (1,907,164,647)       (1,730,719,032)       
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (604,461,445)          (486,654,546)          (604,461,445)          (486,654,546)          
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (584,380,276)          (505,108,268)          (584,380,276)          (505,108,268)          
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (379,146,616)          (308,408,694)          (379,146,616)          (308,408,694)          
ค่าใช้จ่ายลงทุน (13,713,301)            (13,982,043)            (13,713,301)            (13,982,043)            
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (30,723,741)            (25,891,358)            (30,723,741)            (25,891,358)            
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,497,665,753)       (785,583,271)          (1,497,665,753)       (785,583,271)          
เงินให้กูยื้ม 282,218,280           (21,073,584)            282,218,280           (21,073,584)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (263,172,079)          (58,652,544)            (263,172,079)          (58,652,544)            
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 78,617                    49,897                    78,617                    49,897                    
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 78,617                    49,897                    78,617                    49,897                    
กระแสเงินสดใช้ไป
   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (12,285,291)            (9,948,220)              (12,285,291)            (9,948,220)              
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                              (5,501,143)              -                              (5,501,143)              
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,285,291)            (15,449,363)            (12,285,291)            (15,449,363)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,206,674)            (15,399,466)            (12,206,674)            (15,399,466)            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (275,378,753)          (74,052,010)            (275,378,753)          (74,052,010)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 419,566,786           399,583,620           419,566,786           399,583,620           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 144,188,033           325,531,610           144,188,033           325,531,610           

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 (หนว่ย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของสว่นของเจ้าของ

สว่นเกินทนุ
จากการวัดมูลค่า

ทนุออกจ าหนา่ย สว่นเกิน เงินลงทนุเผ่ือขาย
และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สทุธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    6,381,856,699    23,049,915,246             35,145,441,945     
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          659,153,830       -                                    659,153,830          
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          1,623,789,150              1,623,789,150       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    7,041,010,529    24,673,704,396             37,428,384,925     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    7,302,708,577    21,858,985,624             34,875,364,201     
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          582,006,319       -                                    582,006,319          
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (169,990,020)                (169,990,020)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2562 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    7,884,714,896    21,688,995,604             35,287,380,500     

-                          -                          -                          -                          -                          -                                    -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2562

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน เงินลงทุนเผ่ือขาย
และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           6,317,424,225           23,049,915,246         35,081,009,471         
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                656,439,040              -                                656,439,040              
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                1,623,789,150           1,623,789,150           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           6,973,863,265           24,673,704,396         37,361,237,661         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           7,224,031,693           21,858,985,624         34,796,687,317         
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                580,969,765              -                                580,969,765              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                (169,990,020)             (169,990,020)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           7,805,001,458           21,688,995,604         35,207,667,062         

-                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (“คปภ.”) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและ
รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยบริษัทฯ
เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดเต็ม
รูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น   
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.1 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสีย 
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2.2 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท างบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ

โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรงุ 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการ  5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบ
แทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
ก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินนี ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการให้ทางเลือกส าหรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน            
บางประการเป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัยแทนส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 
หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย มีผลบังคับ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกตามที่กล่าวข้างต้น 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                      
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่ เร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และจากการพิจารณาใช้ทางเลือกตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย ให้ไว้ส าหรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่ เร่ิมน า
มาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

2.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐาน
ฉบับใหม่มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 (ก) 

3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
   
เงินสด 2,610,393 2,617,841 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 141,577,640 156,948,945 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือสิ้นก าหนดระยะเวลา - 260,000,000 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 144,188,033 419,566,786 
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4. เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรง โดยจ าแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช าระนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ย
ประกันภัยแสดงได้ดังนี้  

  (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
   

ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 1,536,059,467 2,038,484,982 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 311,746,280 248,579,644 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 264,160,364 137,293,396 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 43,356,517 61,646,610 
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 140,024,577 218,390,968 
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 44,592,078 30,036,344 
รวม 2,339,939,283 2,734,431,944 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (44,592,078) (30,036,344) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 2,295,347,205 2,704,395,600 

 ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษัทฯได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป 

5. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 3,568,759,199 3,660,483,908 
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  2,521,418,039 2,446,253,125 

รวม 6,090,177,238 6,106,737,033 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (5,996,266) (6,023,926) 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 6,084,180,972 6,100,713,107 
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6. ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 32,533,171 35,099,642 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 369,655,182 226,081,731 
รวม 402,188,353 261,181,373 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (24,970,592) (25,025,275) 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 377,217,761 236,156,098 

7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

7.1 จ ำแนกตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,116,634,113 6,114,592,028 5,454,238,258 5,450,775,315 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 901,265,213 906,549,540 1,094,386,616 1,101,496,223 
ตราสารทุน 7,661,355,130 34,769,357,393 7,487,243,189 34,807,328,555 

รวม 14,679,254,456 41,790,498,961 14,035,868,063 41,359,600,093 
บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 27,111,244,505 - 27,323,732,030 - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 41,790,498,961 41,790,498,961 41,359,600,093 41,359,600,093 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 6,779,904,102  5,904,387,597  

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 6,779,904,102  5,904,387,597  
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุนในประเทศ 602,635,058  602,635,058  
ตราสารทุนต่างประเทศ 201,689,384  201,689,384  
รวม 804,324,442  804,324,442  
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (117,003,160)  (117,003,160)  
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 687,321,282  687,321,282  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 49,257,724,345  47,951,308,972  
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7.2 ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน        
สิ้นสุดวันที่                                        

31 มีนาคม 2562 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่        

31 ธันวาคม 2561 
   
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นงวด 27,323,732,030 28,812,394,057 
ตีมูลค่าลดระหว่างงวด (212,441,662) (1,410,192,766) 
โอนก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างงวด                             
ไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (45,863) (78,469,261) 

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นงวด 27,111,244,505 27,323,732,030 
หัก: ภาษีเงินได้ (5,422,248,901) (5,464,746,406) 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ                           
จากภาษีเงินได้ 21,688,995,604 21,858,985,624 

7.3 เงินลงทุนท่ีติดภำระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้น าเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับ
นายทะเบียนและวางค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 19  
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8. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 ณ วันที่  31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจ าแนกตาม
ระยะเวลาค้างช าระดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาค้างช าระ เงินต้น 
ดอกเบี้ย              
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                    
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                  
ค้างรับ(1) รวม 

        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 997,258,537 1,798,651 7,976,203 - 1,005,234,740 1,798,651 1,007,033,391 
เกินก าหนดช าระ         
 น้อยกว่า 3 เดือน 38,992,733 343,321 - - 38,992,733 343,321 39,336,054 
 6 - 12 เดือน 2,668,570 - - - 2,668,570 - 2,668,570 

 มากกว่า 12 เดือน 112,017,198 - - - 112,017,198 - 112,017,198 

รวม 1,150,937,038 2,141,972 7,976,203 - 1,158,913,241 2,141,972 1,161,055,213 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ (869,317) - - - (869,317) - (869,317) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ 1,150,067,721 2,141,972 7,976,203 - 1,158,043,924 2,141,972 1,160,185,896 

(1) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาค้างช าระ เงินต้น 
ดอกเบี้ย              
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                    
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                  
ค้างรับ(1) รวม 

        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,253,405,661 476,224 8,802,775 - 1,262,208,436 476,224 1,262,684,660 
เกินก าหนดช าระ         
 น้อยกว่า 3 เดือน 36,991,385 349,371 - - 36,991,385 349,371 37,340,756 
 6 - 12 เดือน 22,684,946 - - - 22,684,946 - 22,684,946 

 มากกว่า 12 เดือน 119,246,754 - - - 119,246,754 - 119,246,754 

รวม 1,432,328,746 825,595 8,802,775 - 1,441,131,521 825,595 1,441,957,116 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ (729,962) - - - (729,962) - (729,962) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ 1,431,598,784 825,595 8,802,775 - 1,440,401,559 825,595 1,441,227,154 

(2) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯก าหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ าประกัน              
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์
ค้ าประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจ านวนเงิน 111.1 ล้านบาท 
และ 109.8 ล้านบาท ตามล าดับ 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

9.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว ณ วันที่ สัดส่วนเงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ประเทศที่             
จดทะเบียน 

31 มีนาคม                       
2562 

31 ธันวาคม  
2561 

31 มีนาคม                      
2562 

31 ธันวาคม
2561 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
       
Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกันวินาศภัย กัมพูชา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 
Asian Insurance International  
   (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน เบอร์มิวด้า 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited รับประกันวินาศภัย ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  85,612,894 84,194,779 30,202,059 30,202,059 
Asian Insurance International (Holding) Limited 120,010,603 119,980,265 72,054,063 72,054,063 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 23,414,023 23,566,783 27,139,600 27,139,600 

รวม 229,037,520 227,741,827 129,395,722 129,395,722 
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9.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และเงินปันผลรับ 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                                  
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                                          
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                       

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
เงินปันผลรับ                                                  

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

ชื่อบริษัท 2562 2561 2562 2561 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  1,418,115 2,487,823 - - 
Asian Insurance International (Holding) Limited 30,338 905,652 - - 

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited (152,760) (812,471) - - 

รวม 1,295,693 2,581,004 - - 

9.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
   รายได้รวมส าหรับ ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ 
 สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี หน้ีสินรวม ณ วันท่ี งวดสามเดือนส้ินสุด งวดสามเดือนส้ินสุด 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม 

บริษัท 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         
Asia Insurance (Cambodia) Plc. 451.8 449.7 69.5 65.2 23.4 22.4 6.2 10.9 
Asian Insurance International 

(Holding) Limited 208.8 212.9 - - 0.3 2.4 0.1 2.2 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 305.1 296.3 249.8 238.5 7.3 6.0 (0.4) (2.2) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วมซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม 

10. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 152,436,405 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (4,248,402) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 148,188,003 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

12 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯเป็นอาคารส านักงานให้เช่าโดย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ                  
31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ านวน 284.4 ล้านบาท และ 170.3 ล้านบาท 
ตามล าดับ ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และข้อ
สมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น 

11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 206,132,665 240,753,706 29,629 293,021,738 56,885,706 17,345,016 814,168,460 

ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 6,344,138 1,683,706 - 1,726,780 1,069,330 2,177,770 13,001,724 
จ าหน่ายระหว่างงวด                        

- มูลค่าสุทธิตามบัญชี - - - (10) (11,378) - (11,388) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (6,446,383) - (41,264,304) (6,234,573) - (53,945,260) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                                
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 212,476,803 235,991,029 29,629 253,484,204 51,709,085 19,522,786 773,213,536 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 164,773,921 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด (18,353,671) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 146,420,250 
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13. สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

13.1 สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                
ตามวิธีส่วนได้เสีย                                          

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   
31 มีนาคม      

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 23,400,632 23,400,632 - - 
ส ารองเบี้ยประกันภัย 250,204,488 210,854,551 39,349,937 35,043,575 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 363,218,461 366,197,366 (2,978,905) (21,519,074) 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน  61,762,596 60,661,254 1,101,342 344,321 

ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 79,421,968 77,536,894 1,885,074 2,278,614 

อื่นๆ 25,372,138 22,635,769 2,736,369 303,919 

รวม 803,380,283 761,286,466   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 5,422,248,901 5,464,746,406 42,497,505 (405,947,289) 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 1,299,033 1,299,033 - - 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 19,928,360 19,669,221 (259,139) (678,698) 
รวม 5,443,476,294 5,485,714,660   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,640,096,011 4,724,428,194   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   84,332,183 (390,174,632) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:     
-  ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   41,834,678 15,772,657 
-  ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   42,497,505 (405,947,289) 

   84,332,183 (390,174,632) 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                        

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   
31 มีนาคม      

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 23,400,632 23,400,632 - - 
ส ารองเบี้ยประกันภัย 250,204,488 210,854,551 39,349,937 35,043,575 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 363,218,461 366,197,366 (2,978,905) (21,519,074) 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน  61,762,596 60,661,254 1,101,342 344,321 

ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 79,421,968 77,536,894 1,885,074 2,278,614 

อื่นๆ 25,372,138 22,635,769 2,736,369 303,919 

รวม 803,380,283 761,286,466   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 5,422,248,901 5,464,746,406 42,497,505 (405,947,289) 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 1,299,033 1,299,033 - - 

รวม 5,423,547,934 5,466,045,439   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  4,620,167,651 4,704,758,973   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   84,591,322 (389,495,934) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:     
-  ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   42,093,817 16,451,355 
-  ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   42,497,505 (405,947,289) 

   84,591,322 (389,495,934) 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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13.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวด (117,014,383) (114,395,598) (117,014,383) (114,395,598) 
ภำษีเงินได้รอตัดบัญช:ี      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 41,834,678 15,772,657 42,093,817 16,451,355 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (75,179,705) (98,622,941) (74,920,566) (97,944,243) 

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณก าไรทางบัญชีส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                  

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                         
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

     
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 657,186,024 757,776,771 655,890,331 754,383,283 

อัตราภาษีเงินได้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (131,437,205) (151,555,354) (131,178,066) (150,876,656) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี 56,257,500 52,932,413 56,257,500 52,932,413 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (75,179,705) (98,622,941) (74,920,566) (97,944,243) 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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14. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย  

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกนัภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 6,097,062,705 (3,493,229,106) 2,603,833,599 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 378,346,805 (69,533,827) 308,812,978 

ส ารองเบี้ยประกันภัย    

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 8,726,844,962 (2,521,418,039) 6,205,426,923 

รวม 15,202,254,472 (6,084,180,972) 9,118,073,500 
 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 6,086,143,516 (3,584,081,265) 2,502,062,251 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 373,684,987 (70,378,717) 303,306,270 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    

   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 8,275,770,417 (2,446,253,125) 5,829,517,292 

รวม 14,735,598,920 (6,100,713,107) 8,634,885,813 

  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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14.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่                          

31 มีนาคม 2562 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 6,459,828,503 6,422,182,460 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปัจจุบัน 1,884,038,121 8,246,102,565 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 ที่เกิดขึ้นในงวดก่อน 298,751,331 (180,557,798) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการค านวณ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - (28,061,358) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (2,167,208,445) (7,999,837,366) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 6,475,409,510 6,459,828,503 

14.2 ส ำรองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

   
ยอดคงเหลือต้นงวด 8,275,770,417 7,340,161,143 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด 4,896,202,362 17,326,215,295 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดนี้ (4,445,127,817) (16,390,606,021) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 8,726,844,962 8,275,770,417 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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15. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 1,054,732,178 1,031,419,571 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 927,035,968 1,147,509,615 
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 1,981,768,146 2,178,929,186 

16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน/ข้อมูลคู่ค้ำรำยใหญ่  

บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯไม่
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน 

16.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแยก
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

19 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 401,955,559 163,193,167 2,031,266,516 2,299,787,120 4,896,202,362 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ (139,926,008) (98,781,671) (65,406,235) (1,184,157,242) (1,488,271,156) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 262,029,551 64,411,496 1,965,860,281 1,115,629,878 3,407,931,206 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง      
   ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน   8,493,677 (6,572,042) (235,287,901) (142,543,365) (375,909,631) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 270,523,228 57,839,454 1,730,572,380 973,086,513 3,032,021,575 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 57,118,401 24,075,304 16,286,080 211,261,947 308,741,732 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 327,641,629 81,914,758 1,746,858,460 1,184,348,460 3,340,763,307 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (โอนกลับ) (9,744,387) 7,891,535 1,128,754,576 471,372,359 1,598,274,083 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 89,947,553 13,637,186 304,994,701 250,553,276 659,132,716 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 66,499,420 18,399,100 211,040,803 216,071,457 512,010,780 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 146,702,586 39,927,821 1,644,790,080 937,997,092 2,769,417,579 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 180,939,043 41,986,937 102,068,380 246,351,368 571,345,728 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     1,295,693 

รายได้จากการลงทุน     341,105,703 
ก าไรจากเงินลงทุน      1,815,036 
รายได้อ่ืน     47,299,401 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     (285,718,619) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (19,254,008) 
ต้นทุนทางการเงิน     (702,910) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้     657,186,024 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (75,179,705) 

ก ำไรส ำหรับงวด     582,006,319 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 446,270,897 109,397,044 1,610,567,449 2,105,931,050 4,272,166,440 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ (151,816,618) (59,131,745) (52,141,250) (1,049,045,494) (1,312,135,107) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 294,454,279 50,265,299 1,558,426,199 1,056,885,556 2,960,031,333 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง      
   ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน   (22,699,267) 690,774 (64,328,246) (137,542,257) (223,878,996) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 271,755,012 50,956,073 1,494,097,953 919,343,299 2,736,152,337 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 51,874,796 16,861,214 14,515,325 174,285,397 257,536,732 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 323,629,808 67,817,287 1,508,613,278 1,093,628,696 2,993,689,069 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 28,335,282 4,330,017 899,693,617 398,001,527 1,330,360,443 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 105,493,080 10,143,961 235,317,033 231,516,818 582,470,892 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 46,221,692 13,924,395 188,838,178 190,859,450 439,843,715 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 180,050,054 28,398,373 1,323,848,828 820,377,795 2,352,675,050 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 143,579,754 39,418,914 184,764,450 273,250,901 641,014,019 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     2,581,004 
รายได้จากการลงทุน     351,041,699 
ก าไรจากเงินลงทุน      2,167,708 
รายได้อ่ืน     35,951,667 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     (253,550,634) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (20,552,527) 
ต้นทุนทางการเงิน     (876,165) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้     757,776,771 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (98,622,941) 

ก ำไรส ำหรับงวด     659,153,830 
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 สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน 

ส่วนท่ี                      
ปันส่วนไม่ได้ รวม 

สินทรัพย์        
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 515,653,751 260,731,751 902,559,101 6,880,325,672 8,559,270,275 52,694,297,733 61,253,568,008 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 603,858,249 193,570,534 924,619,709 7,193,042,244 8,915,090,736 51,705,118,563 60,620,209,299 

หนี้สิน        
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 3,119,243,277 366,474,524 5,802,618,219 9,597,966,447 18,886,302,467 7,079,885,041 25,966,187,508 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,277,391,494 284,219,492 5,442,711,078 9,636,542,299 18,640,864,363 7,103,980,735 25,744,845,098 

16.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้ นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

16.3 ข้อมูลคู่ค้ำรำยใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มีเบี้ยประกันภัยรับจากคู่ค้ารายใดที่
มีมูลค่าเท่ากับหรือมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยรับ 

17. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน              
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด  
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18. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

18.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกันบริษัทฯค านึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น เป็นบริษัทร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จ ากัด ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
Asia Insurance (Investments) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)(1) ประกันภัย การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน)(1) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)(1) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด(1) บรรจุภัณฑ์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จ ากัด(1) บันเทิงและสันทนา

การ 
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด(1) ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จ ากัด(1) ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ ากัด ประกันวินาศภัย การถือหุ้น 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์ บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
(1)  ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีกรรมการร่วมกันและมีการถือหุ้นระหว่างกัน 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

23 

18.2  รำยกำรท่ีส ำคัญกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่ส าคัญได้ดังนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม  
 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน    

รายได ้    
เบี้ยประกันภัยรับ 201,745 150,225 เป็นไปตามสัญญาการรับประกันภัย 
ค่าบ าเหน็จรับ 51,523 11,746 เป็นไปตามสัญญาการประกันภัยต่อ                

ตามประเภทของการประกันภัยและ                    
ประกันต่อ 

ดอกเบี้ยรับ(1) 15,130 16,318 อัตราใกล้เคียงกับที่สถาบันการเงินและบริษัท                 
ที่เกี่ยวข้องกันให้กับลูกค้าทั่วไป 

เงินปันผลรับ(1) 213,215 186,913 ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ(2) 1,208 264 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทฯคิดกับลูกค้าทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย    
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ 161,949 44,513 เป็นไปตามสัญญาการประกันภัยต่อตาม

ประเภทของการประกันภัยและประกันต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (โอนกลับ) (67,435) (9,488) ตามที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 16,481 9,709 เป็นไปตามสัญญาการรับประกันภัย 
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล(3) 61 66 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน             

คิดกับลูกค้าทั่วไป 
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์(3) 131 207 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                

คิดกับลูกค้าทั่วไป 
(1) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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18.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงค้างที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม   
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน 99,642 98,346 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
เงินฝากสถาบันการเงิน 3,991,437 3,872,992 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 77,934 35,040 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 7,022 6,817 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 7,363 9,771 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
 หุ้นทุน 28,951,155 29,570,730 
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน 680,231 680,231 
สินทรัพย์อื่น   
เงินมัดจ าและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ  36,966 37,186 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 100,760 101,783 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 75,914 38,403 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 2 - 

หนี้สินอื่น   
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 140 173 
เจ้าหนี้จากการซ้ือหลักทรัพย์ 21,117 1,789 
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18.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2562 2561 
   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 37.9 43.4 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1.0 2.3 
รวม 38.9 45.7 

19. ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ำกัดและติดภำระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ าประกัน
กับธนาคาร ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 14.0 14.0 14.0 14.0 

จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
หุ้นสามัญ 35.2 188.9 35.2 175.6 
พันธบัตรรัฐบาล 926.0 925.0 926.0 924.1 
หุ้นกู ้ 180.0 184.8 100.0 104.0 
 1,141.2 1,298.7 1,061.2 1,203.7 

ค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

ค้ ำประกันกำรปฏิบัติงำน     

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 38.1 38.2 38.1 38.2 

ค้ ำประกันหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 
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20. หนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้นภำยหน้ำและภำระผูกพัน 

20.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 33 ปี 
ส าหรับการเช่าที่ดินและ มากกว่า 3 ปีส าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น 
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
จ่ายช าระ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

   
ภายใน 1 ปี 31 31 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 113 114 
เกินกว่า 5 ปี 90 90 

20.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่งและ
ต่อเติมอาคารจ านวน 2.8 ล้านบาท และ 4.9 ล้านบาท ตามล าดับ 

20.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีคดถีูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวนประมาณ 
3,426.7 ล้านบาท และ 3,369.9 ล้านบาท ตามล าดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดี
ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยความรับผิดของบริษัทฯจ ากัดอยู่ที่มูลค่าที่ต่ ากว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูก
ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจ านวนรวม 1,136.4 ล้านบาท และ 1,114.4 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจ านวนประมาณ 
142.2 ล้านบาท และ 302.7 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว  
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21. มูลค่ำยุติธรรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย       
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 6,115 6,115 - 5,451 5,451 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 906 906 - 1,102 1,102 
ตราสารทุน 33,908 861 34,769 33,942 865 34,807 

รวม 33,908 7,882 41,790 33,942 7,418 41,360 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

(ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

22. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

22.1 กำรแก้ไขกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับอัตรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ำง 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 
ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะบันทึกรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตจ านวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือไตรมาสที่สองของปี 2562 
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22.2 มติอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งที่ 26 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 แล้วทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 
9 บาท คงเหลือเงินปันผลอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 532.3 ล้านบาท 

2. อนุมัติจัดสรรก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินส ารองอื่นจ านวน 3,900 ล้านบาท 

23. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
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