
 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
30 มิถนุำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562                                 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                    
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียส ำหรับงวด                     
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้ับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผดิชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน                          
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน                                         
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 
 
รัชดำ  ยงสวสัด์ิวำณิชย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 1 สิงหำคม 2562 



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 395,582,763        419,566,786        395,582,763        419,566,786        
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 4 2,196,734,730     2,704,395,600     2,196,734,730     2,704,395,600     
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 48,285,191          41,426,814          48,285,191          41,426,814          
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 5 5,777,016,563     6,100,713,107     5,777,016,563     6,100,713,107     
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 6 605,248,278        236,156,098        605,248,278        236,156,098        
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 7 48,425,938,187   47,951,308,972   48,425,938,187   47,951,308,972   
   เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 8 1,156,646,102     1,440,401,559     1,156,646,102     1,440,401,559     
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.1 230,951,268        227,741,827        129,395,722        129,395,722        
   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 10 143,892,397        152,436,405        143,892,397        152,436,405        
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 755,254,427        814,168,460        755,254,427        814,168,460        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12 130,255,145        164,773,921        130,255,145        164,773,921        
สินทรัพย์อ่ืน
   สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ 41,454,432          43,940,582          41,454,432          43,940,582          
   อ่ืน ๆ 291,769,292        323,179,168        291,769,292        323,179,168        
รวมสินทรัพย์ 60,199,028,775   60,620,209,299   60,097,473,229   60,521,863,194   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

งบการเงิน
(หน่วย: บาท)



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 14 15,260,065,481   14,735,598,920   15,260,065,481   14,735,598,920   
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 15 1,706,031,112     2,178,929,186     1,706,031,112     2,178,929,186     
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 177,116,805        168,637,153        177,116,805        168,637,153        
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16 519,945,188        381,189,307        519,945,188        381,189,307        
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 13.1 4,381,544,694     4,724,428,194     4,361,233,585     4,704,758,973     
หนี้สินอ่ืน
   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,869,228,029     1,868,685,541     1,869,228,029     1,868,685,541     
   ค่านายหน้าค้างจ่าย 395,202,328        367,452,819        395,202,328        367,452,819        
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 919,341,910        574,301,037        919,341,910        574,301,037        
   หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 47,461,822          53,864,179          47,461,822          53,864,179          
   อ่ืน ๆ 749,319,089        691,758,762        749,319,089        691,758,762        
รวมหนี้สิน 26,025,256,458   25,744,845,098   26,004,945,349   25,725,175,877   
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
      หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,064,700,000     1,064,700,000     1,064,700,000     1,064,700,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442,500,000     1,442,500,000     1,442,500,000     1,442,500,000     
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ส ารองตามกฎหมาย 106,470,000        106,470,000        106,470,000        106,470,000        
      ส ารองอ่ืน 17 7,000,000,000     3,100,000,000     7,000,000,000     3,100,000,000     
   ยังไม่ได้จัดสรร 3,809,146,622     7,302,708,577     3,727,902,185     7,224,031,693     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 7.2 20,750,955,695   21,858,985,624   20,750,955,695   21,858,985,624   
รวมส่วนของเจ้ำของ 34,173,772,317   34,875,364,201   34,092,527,880   34,796,687,317   
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 60,199,028,775   60,620,209,299   60,097,473,229   60,521,863,194   

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: บาท)



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรหรือขำดทนุ:
รำยได้
เบี้ยประกนัภัยรับ 4,810,954,945    3,878,618,569    4,810,954,945    3,878,618,569    
หกั: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยต่อ (1,344,054,813)   (1,081,899,501)   (1,344,054,813)   (1,081,899,501)   
เบี้ยประกนัภัยรับสุทธิ 3,466,900,132    2,796,719,068    3,466,900,132    2,796,719,068    
หกั: ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยังไม่ถอืเป็นรายได้เพ่ิม 
   จากงวดกอ่น (289,661,580)      (38,806,340)        (289,661,580)      (38,806,340)        
เบี้ยประกนัภัยที่ถอืเป็นรายได้ 3,177,238,552    2,757,912,728    3,177,238,552    2,757,912,728    
รายได้คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 286,732,182       226,515,174       286,732,182       226,515,174       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 9.2 1,913,748           6,893,619           -                          -                          
รายได้จากการลงทุน 376,266,641       315,056,545       376,266,641       315,056,545       
ก าไรจากเงินลงทุน 99,049,355         65,905,418         99,049,355         65,905,418         
รายได้อ่ืน 42,790,960         43,759,634         42,790,960         43,759,634         
รวมรำยได้ 3,983,991,438    3,416,043,118    3,982,077,690    3,409,149,499    
ค่ำใช้จ่ำย
คา่สินไหมทดแทน 2,285,882,470    1,696,776,233    2,285,882,470    1,696,776,233    
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยต่อ (564,318,903)      (305,550,186)      (564,318,903)      (305,550,186)      
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 663,921,784       546,854,373       663,921,784       546,854,373       
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน 587,402,004       466,329,403       587,402,004       466,329,403       
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 264,580,408       251,374,076       264,580,408       251,374,076       
คา่ใชจ่้ายลงทุน 21,425,546         21,101,649         21,425,546         21,101,649         
ต้นทุนทางการเงิน 667,733              823,866              667,733              823,866              
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,259,561,042    2,677,709,414    3,259,561,042    2,677,709,414    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 724,430,396       738,333,704       722,516,648       731,440,085       
หกั: คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13.2 (48,238,670)        (95,358,059)        (47,855,921)        (93,979,335)        
ก ำไรส ำหรับงวด 676,191,726       642,975,645       674,660,727       637,460,750       
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ขาดทุนจากการวัดมูลคา่ในเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,172,549,887)   (5,672,608,085)   (1,172,549,887)   (5,672,608,085)   
บวก: ภาษีเงินได้ 234,509,978       1,134,521,618    234,509,978       1,134,521,618    
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (938,039,909)      (4,538,086,467)   (938,039,909)      (4,538,086,467)   
ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (938,039,909)      (4,538,086,467)   (938,039,909)      (4,538,086,467)   
ขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (261,848,183)      (3,895,110,822)   (263,379,182)      (3,900,625,717)   
ก ำไรตอ่หุ้น: 19
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับงวด 6.35 6.04 6.34 5.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุำยน 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรหรือขำดทนุ:
รำยได้
เบี้ยประกนัภัยรับ 9,707,157,307    8,150,785,009    9,707,157,307    8,150,785,009    
หกั: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยต่อ (2,832,325,969)   (2,394,034,608)   (2,832,325,969)   (2,394,034,608)   
เบี้ยประกนัภัยรับสุทธิ 6,874,831,338    5,756,750,401    6,874,831,338    5,756,750,401    
หกั: ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยังไม่ถอืเป็นรายได้เพ่ิม 
   จากงวดกอ่น (665,571,211)      (262,685,336)      (665,571,211)      (262,685,336)      
เบี้ยประกนัภัยที่ถอืเป็นรายได้ 6,209,260,127    5,494,065,065    6,209,260,127    5,494,065,065    
รายได้คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 595,473,914       484,051,906       595,473,914       484,051,906       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 9.2 3,209,441           9,474,623           -                          -                          
รายได้จากการลงทุน 717,372,344       666,098,244       717,372,344       666,098,244       
ก าไรจากเงินลงทุน 100,864,391       68,073,126         100,864,391       67,260,642         
รายได้อ่ืน 90,090,361         79,711,301         90,090,361         79,711,301         
รวมรำยได้ 7,716,270,578    6,801,474,265    7,713,061,137    6,791,187,158    
ค่ำใช้จ่ำย
คา่สินไหมทดแทน 4,466,804,707    3,872,545,330    4,466,804,707    3,872,545,330    
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยต่อ (1,146,967,057)   (1,150,958,840)   (1,146,967,057)   (1,150,958,840)   
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 1,323,054,500    1,129,325,265    1,323,054,500    1,129,325,265    
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน 1,099,412,784    906,173,118       1,099,412,784    906,173,118       
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 550,299,027       504,924,710       550,299,027       504,924,710       
คา่ใชจ่้ายลงทุน 40,679,554         41,654,176         40,679,554         41,654,176         
ต้นทุนทางการเงิน 1,370,643           1,700,031           1,370,643           1,700,031           
รวมค่ำใช้จ่ำย 6,334,654,158    5,305,363,790    6,334,654,158    5,305,363,790    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,381,616,420    1,496,110,475    1,378,406,979    1,485,823,368    
หกั: คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13.2 (123,418,375)      (193,981,000)      (122,776,487)      (191,923,578)      
ก ำไรส ำหรับงวด 1,258,198,045    1,302,129,475    1,255,630,492    1,293,899,790    
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ขาดทุนจากการวัดมูลคา่ในเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,385,037,412)   (3,642,871,646)   (1,385,037,412)   (3,642,871,646)   
บวก: ภาษีเงินได้ 277,007,483       728,574,329       277,007,483       728,574,329       
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,108,029,929)   (2,914,297,317)   (1,108,029,929)   (2,914,297,317)   
ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (1,108,029,929)   (2,914,297,317)   (1,108,029,929)   (2,914,297,317)   
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 150,168,116       (1,612,167,842)   147,600,563       (1,620,397,527)   
ก ำไรตอ่หุ้น: 19
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับงวด 11.82 12.23 11.79 12.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุำยน 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เบี้ยประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 9,814,875,393    8,279,332,611    9,814,875,393    8,279,332,611    
เงินจ่ายจากการประกนัภัยต่อ (1,401,716,972)   (1,019,708,159)   (1,401,716,972)   (1,019,708,159)   
ดอกเบี้ยรับ 143,003,829       158,181,857       143,003,829       158,181,857       
เงินปันผลรับ 567,510,137       551,239,961       567,510,137       551,239,961       
รายได้จากการลงทุนอ่ืน 79,927,467         68,889,085         79,927,467         68,889,085         
รายได้อ่ืน 10,045,023         10,625,096         10,045,023         10,625,096         
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (3,665,783,385)   (3,660,313,493)   (3,665,783,385)   (3,660,313,493)   
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,208,946,618)   (1,018,859,442)   (1,208,946,618)   (1,018,859,442)   
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน (1,263,101,017)   (1,034,783,039)   (1,263,101,017)   (1,034,783,039)   
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (517,803,306)      (469,752,352)      (517,803,306)      (469,752,352)      
คา่ใชจ่้ายลงทุน (29,627,768)        (28,119,984)        (29,627,768)        (28,119,984)        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (180,806,615)      (158,192,074)      (180,806,615)      (158,192,074)      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,760,338,750)   (815,211,702)      (1,760,338,750)   (815,211,702)      
เงินใหกู้ยื้ม 283,475,198       (21,862,274)        283,475,198       (21,862,274)        
เงินลงทุนในบริษัทร่วม -                          5,949,741           -                          5,949,741           
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 870,712,616       847,415,832       870,712,616       847,415,832       
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ
กระแสเงินสดได้มา
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 142,153              89,196                142,153              89,196                
เงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 142,153              89,196                142,153              89,196                
กระแสเงินสดใชไ้ป
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (43,075,992)        (29,793,083)        (43,075,992)        (29,793,083)        
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,800)                 (7,168,207)          (2,800)                 (7,168,207)          
เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (43,078,792)        (36,961,290)        (43,078,792)        (36,961,290)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (42,936,639)        (36,872,094)        (42,936,639)        (36,872,094)        
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย 20 (851,760,000)      (851,760,000)      (851,760,000)      (851,760,000)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (851,760,000)      (851,760,000)      (851,760,000)      (851,760,000)      
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดลดลงสุทธิ (23,984,023)        (41,216,262)        (23,984,023)        (41,216,262)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 419,566,786       399,583,620       419,566,786       399,583,620       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 395,582,763       358,367,358       395,582,763       358,367,358       

-                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุำยน 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ 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    6,381,856,699    23,049,915,246            35,145,441,945     
เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                         -                         (851,760,000)      -                                   (851,760,000)        
ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,302,129,475    -                                   1,302,129,475       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (2,914,297,317)             (2,914,297,317)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    6,832,226,174    20,135,617,929            32,681,514,103     

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     
จัดสรรก าไรสะสมไปเป็นส ารองอ่ืน 17 -                         -                         -                         3,900,000,000    (3,900,000,000)   -                                   -                            
เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                         -                         (851,760,000)      -                                   (851,760,000)        
ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,258,198,045    -                                   1,258,198,045       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (1,108,029,929)             (1,108,029,929)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       7,000,000,000    3,809,146,622    20,750,955,695            34,173,772,317     

-                         -                         -                         -                         -                         -                                   -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ 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         
เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              -                                -                                (851,760,000)            -                                (851,760,000)            
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                1,293,899,790           -                                1,293,899,790           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                (2,914,297,317)          (2,914,297,317)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           6,759,564,015           20,135,617,929         32,608,851,944         

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         
จัดสรรก าไรสะสมไปเป็นส ารองอ่ืน 17 -                              -                              -                                3,900,000,000           (3,900,000,000)         -                                -                                
เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              -                                -                                (851,760,000)            -                                (851,760,000)            
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                1,255,630,492           -                                1,255,630,492           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                (1,108,029,929)          (1,108,029,929)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           3,727,902,185           20,750,955,695         34,092,527,880         

-                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯในอตัราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษทัฯ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั โดยบริษทัฯมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 25 อาคาร
กรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภัย (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและ
รายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 โดยบริษทัฯ
เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดเต็ม
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอครั้ งล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.1 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วน
ไดเ้สีย 
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2.2 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการให้ทางเลือกส าหรับผูร้ับประกนัภยัท่ีเขา้เงื่อนไขตามท่ีระบุใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน (ซ่ึง
จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563) บางประการเป็นการ
ชัว่คราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับธุรกิจประกนัภัย แทนส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 หรือก่อน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช้) มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั และฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯอยูร่ะหว่างพิจารณาทางเลือกตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจประกันภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีข้อก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยมีเร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 

-  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ให้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพย์
เผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้องค านึงถึงหลกัการ
ประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

-  การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ผลก าไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลก าไรขาดทุนจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ให้รับรู้เขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

-  ก าหนดให้อนุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสญัญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสญัญาหลกั หาก
เขา้เงื่อนไขทุกขอ้ในการแยกสญัญา 
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นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมีขอ้ก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางเลือกตามท่ีแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีอนุญาตไว ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
ฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 (ก) 

3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
   
เงินสด 2,615,000 2,617,841 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 392,967,763 156,948,945 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา - 260,000,000 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 395,582,763 419,566,786 
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4. เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกนัภยัโดยตรง โดยจ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าดว้ย
การเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
   

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 1,611,980,955 2,038,484,982 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 222,996,465 248,579,644 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 131,176,249 137,293,396 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 83,813,988 61,646,610 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 146,767,073 218,390,968 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 42,284,813 30,036,344 
รวม 2,239,019,543 2,734,431,944 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (42,284,813) (30,036,344) 

เบี้ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 2,196,734,730 2,704,395,600 

 ส าหรับเบ้ียประกนัภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษทัฯได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเกบ็เบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษทัฯได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

5. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
ส ารองประกนัภยัส่วนที่เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 3,354,431,971 3,660,483,908 
ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,425,807,310 2,446,253,125 

รวม 5,780,239,281 6,106,737,033 
หัก: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,222,718) (6,023,926) 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 5,777,016,563 6,100,713,107 
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6. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 33,601,354 35,099,642 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 589,610,466 226,081,731 
รวม 623,211,820 261,181,373 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (17,963,542) (25,025,275) 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 605,248,278 236,156,098 

7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์  

7.1 จ ำแนกตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทนุ/  ราคาทนุ/  
 ราคาทนุตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย     
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 6,681,328,341 6,689,523,339 5,454,238,258 5,450,775,315 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 956,202,923 964,562,255 1,094,386,616 1,101,496,223 
ตราสารทนุ 6,824,190,592 32,746,330,880 7,487,243,189 34,807,328,555 

รวม 14,461,721,856 40,400,416,474 14,035,868,063 41,359,600,093 
บวก: ก  าไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง 25,938,694,618 - 27,323,732,030 - 

รวมเงินลงทนุเผ่ือขาย 40,400,416,474 40,400,416,474 41,359,600,093 41,359,600,093 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก  าหนด               
เกนิกวา่ 3 เดือน 7,335,668,359  5,904,387,597  

รวมเงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก  าหนด 7,335,668,359  5,904,387,597  
เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทนุในประเทศ 602,635,058  602,635,058  
ตราสารทนุต่างประเทศ 201,689,384  201,689,384  
รวม 804,324,442  804,324,442  
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (114,471,088)  (117,003,160)  
เงินลงทนุทัว่ไป - สุทธิ 689,853,354  687,321,282  
เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 48,425,938,187  47,951,308,972  
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7.2 ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือน        
ส้ินสุดวนัที่                                        

30 มิถุนายน 2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่        

31 ธันวาคม 2561 
   
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัตน้งวด 27,323,732,030 28,812,394,057 
ตีมูลค่าลดระหวา่งงวด (1,186,250,839) (1,410,192,766) 
โอนก าไรจากการขายเงนิลงทุนเผือ่ขายระหวา่งงวด                             
ไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (198,786,573) (78,469,261) 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัส้ินงวด 25,938,694,618 27,323,732,030 
หัก: ภาษีเงินได ้ (5,187,738,923) (5,464,746,406) 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ                           
จากภาษีเงินได ้ 20,750,955,695 21,858,985,624 

7.3 เงินลงทุนท่ีติดภำระผูกพัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯได้น าเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลกัทรัพยไ์ว้
กบันายทะเบียน สถาบนัการเงิน และวางค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้
ท่ี 22  
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8. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียค้างรับจ าแนกตาม
ระยะเวลาคา้งช าระดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 มิถุนายน 2562 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย                    
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย                  
คา้งรับ(1) รวม 

        
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 1,009,219,346 758,914 8,255,175 - 1,017,474,521 758,914 1,018,233,435 
เกนิก  าหนดช าระ         
 นอ้ยกว่า 3 เดือน 25,012,800 218,993 - - 25,012,800 218,993 25,231,793 

3 - 6 เดือน 2,118,031 40,736 - - 2,118,031 40,736 2,158,767 
6 - 12 เดือน 2,668,570 - - - 2,668,570 - 2,668,570 

 มากกว่า 12 เดือน 110,382,401 - - - 110,382,401 - 110,382,401 

รวม 1,149,401,148 1,018,643 8,255,175 - 1,157,656,323 1,018,643 1,158,674,966 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ (1,010,221) - - - (1,010,221) - (1,010,221) 

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ีย
คา้งรับ - สุทธิ 1,148,390,927 1,018,643 8,255,175 - 1,156,646,102 1,018,643 1,157,664,745 

(1)  แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 ธนัวาคม 2561 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย                    
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย                  
คา้งรับ(1) รวม 

        
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 1,253,405,661 476,224 8,802,775 - 1,262,208,436 476,224 1,262,684,660 
เกนิก  าหนดช าระ         
 นอ้ยกว่า 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 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

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

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

(1) แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 เงินให้กูย้มืแก่พนกังานแต่ละรายตามโครงการสวสัดิการบริษทัฯก าหนดวงเงินกูย้ืมกรณีบุคคลค ้าประกนั              
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลกัทรัพย์
ค ้าประกนัไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมแก่พนักงานคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 115.5 ล้าน
บาท และ 109.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

9.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ ณ วนัท่ี สัดส่วนเงินลงทุน  

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ 

ประเทศท่ี             
จด

ทะเบียน 
30 มิถุนายน                       

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
30 มิถุนายน                      

2562 
31 ธนัวาคม

2561 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
       
Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกนัวินาศภยั กมัพูชา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 
Asian Insurance International  
   (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน เบอร์มิวดา้ 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited รับประกนัวินาศภยั ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  86,900,420 84,194,779 30,202,059 30,202,059 
Asian Insurance International (Holding) Limited 120,097,379 119,980,265 72,054,063 72,054,063 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 23,953,469 23,566,783 27,139,600 27,139,600 

รวม 230,951,268 227,741,827 129,395,722 129,395,722 
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9.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และเงินปันผลรับ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ส่วนแบง่ก  าไร (ขาดทนุ)                       
จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม            
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส่วนแบง่ก  าไร (ขาดทนุ)                       
จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม            
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินปันผลรับ                                    
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

Asia Insurance 
(Cambodia) Plc.  1,287,526 2,041,571 2,705,641 4,529,394 - - 

Asian Insurance 
International  

 (Holding) Limited 86,776 5,308,390 117,114 6,214,042 - - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 539,446 (456,342) 386,686 (1,268,813) - - 

รวม 1,913,748 6,893,619 3,209,441 9,474,623 - - 

9.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   รายไดร้วมส าหรับ ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับ 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         
Asia Insurance (Cambodia) Plc. 473.5 449.7 98.1 65.2 46.8 45.7 12.2 19.8 
Asian Insurance International 

(Holding) Limited 202.0 212.9 - - 0.5 2.6 0.3 2.1 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 319.7 296.3 265.0 238.5 13.5 12.4 (2.5) (2.8) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
(ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) โดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัร่วมซ่ึงยงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัร่วม 
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10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม
วิธีส่วนไดเ้สียและ                   

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 152,436,405 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,544,008) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 143,892,397 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯเป็นอาคารส านกังานให้เช่าโดย  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ                  
31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีจ านวน  276.1 ล้านบาท และ 170.3                       
ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) และข้อสมมติหลกัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อตัรา
ผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นตน้ 

11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
กอ่สร้าง รวม 

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

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 16,604,738 5,652,336 - 3,937,597 17,633,731 4,228,770 48,057,172 
โอนเขา้ (ออก) ระหว่างงวด - 
ราคาทุน - - - 6,175,000 - (6,175,000) - 

จ าหน่ายระหว่างงวด                        
- มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (10) (24,272) - (24,282) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (13,010,777) - (80,997,079) (12,939,067) - (106,946,923) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 222,737,403 233,395,265 29,629 222,137,246 61,556,098 15,398,786 755,254,427 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม

วิธีส่วนไดเ้สียและ                  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 164,773,921 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทนุ 2,800 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (34,521,576) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 130,255,145 
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13. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

13.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีท่ีเกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ                
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย                                          

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 มิถุนายน      

 

30 มิถุนายน 
2562 31 ธนัวาคม 2561 2562 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกดิจาก:     
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 22,894,217 23,400,632 (506,415) 68,600 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั 254,522,319 210,854,551 43,667,768 33,508,076 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีไดร้ับรายงานแลว้ 371,885,089 366,197,366 5,687,723 (46,226,720) 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม
ทดแทนท่ีเกดิข้ึนแลว้แต่ยงัมิไดร้ับรายงาน  61,434,489 60,661,254 773,235 (1,675,226) 

ส ารองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 105,288,070 77,536,894 27,751,176 4,557,230 

อ่ืนๆ 11,780,187 22,635,769 (10,855,582) 1,714,693 

รวม 827,804,371 761,286,466   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกดิจาก:     
ส่วนเกนิทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 5,187,738,923 5,464,746,406 277,007,483 728,574,329 
ผลก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 1,299,033 1,299,033 - - 

ส่วนแบง่ก  าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 20,311,109 19,669,221 (641,888) (2,057,422) 
รวม 5,209,349,065 5,485,714,660   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,381,544,694 4,724,428,194   

รวมส่วนเปล่ียนแปลง   342,883,500 718,463,560 

ส่วนเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้:     
-  ในส่วนของก  าไรหรือขาดทนุ   65,876,017 (10,110,769) 
-  ในส่วนของก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน   277,007,483 728,574,329 

   342,883,500 718,463,560 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ                                                                        

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 มิถุนายน      

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 2562 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกดิจาก:     
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 22,894,217 23,400,632 (506,415) 68,600 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั 254,522,319 210,854,551 43,667,768 33,508,076 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีไดร้ับรายงานแลว้ 371,885,089 366,197,366 5,687,723 (46,226,720) 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม
ทดแทนท่ีเกดิข้ึนแลว้แต่ยงัมิไดร้ับรายงาน  61,434,489 60,661,254 773,235 (1,675,226) 

ส ารองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 105,288,070 77,536,894 27,751,176 4,557,230 

อ่ืนๆ 11,780,187 22,635,769 (10,855,582) 1,714,693 

รวม 827,804,371 761,286,466   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกดิจาก:     
ส่วนเกนิทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 5,187,738,923 5,464,746,406 277,007,483 728,574,329 
ผลก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 1,299,033 1,299,033 - - 

รวม 5,189,037,956 5,466,045,439   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  4,361,233,585 4,704,758,973   

รวมส่วนเปล่ียนแปลง   343,525,388 720,520,982 

ส่วนเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้:     
-  ในส่วนของก  าไรหรือขาดทนุ   66,517,905 (8,053,347) 
-  ในส่วนของก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน   277,007,483 728,574,329 

   343,525,388 720,520,982 
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13.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน                

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                    
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด (72,280,009) (69,474,633) (72,280,009) (69,474,633) 
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 24,041,339 (25,883,426) 24,424,088 (24,504,702) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไร

หรือขาดทุน (48,238,670) (95,358,059) (47,855,921) (93,979,335) 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน            
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด               
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                   
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (189,294,392) (183,870,231) (189,294,392) (183,870,231) 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 65,876,017 (10,110,769) 66,517,905 (8,053,347) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (123,418,375) (193,981,000) (122,776,487) (191,923,578) 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณก าไรทางบญัชีส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กบัอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใช ้สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

     
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 724,430,396 738,333,704 722,516,648 731,440,085 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (144,886,079) (147,666,741) (144,503,330) (146,288,017) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือ                                           

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย                  
 ทางภาษี 96,647,409 52,308,682 96,647,409 52,308,682 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (48,238,670) (95,358,059) (47,855,921) (93,979,335) 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด               
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด              
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

     
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 1,381,616,420 1,496,110,475 1,378,406,979 1,485,823,368 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (276,323,284) (299,222,095) (275,681,396) (297,164,673) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือ                                           

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย                  
 ทางภาษี 152,904,909 105,241,095 152,904,909 105,241,095 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (123,418,375) (193,981,000) (122,776,487) (191,923,578) 
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14. หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย  

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 

 

หน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดร้ับรายงานแลว้ 5,968,888,122 (3,288,100,153) 2,680,787,969 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 370,281,546 (63,109,100) 307,172,446 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 8,920,895,813 (2,425,807,310) 6,495,088,503 

รวม 15,260,065,481 (5,777,016,563) 9,483,048,918 
 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 
หน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

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

   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 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 
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14.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                          

30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 

   
ยอดคงเหลือตน้งวด 6,459,828,503 6,422,182,460 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหว่างงวดปัจจุบนั 4,242,293,533 8,246,102,565 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 ท่ีเกิดข้ึนในงวดก่อน 206,442,705 (180,557,798) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - (28,061,358) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (4,569,395,073) (7,999,837,366) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 6,339,169,668 6,459,828,503 

14.2 ส ำรองเบีย้ประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

   
ยอดคงเหลือตน้งวด 8,275,770,417 7,340,161,143 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 9,707,157,307 17,326,215,295 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวดน้ี (9,062,031,911) (16,390,606,021) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 8,920,895,813 8,275,770,417 
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15. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,074,509,186 1,031,419,571 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 631,521,926 1,147,509,615 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 1,706,031,112 2,178,929,186 

16. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561  
   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานตน้งวด 381,189,307 351,202,663 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 16,728,804 40,336,101 
ตน้ทุนดอกเบี้ย 7,623,786 14,048,107 
ตน้ทุนบริการในอดีต 114,403,291 - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (5,779,442) 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งงวด - (18,618,122) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานปลายงวด 519,945,188 381,189,307 

เม่ือว ันท่ี  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                     
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
จะมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ผูบ้ริหารของบริษทัฯได้พิจารณาอนุมติัให้มีการ
เปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน์ของพนกังานให้สอดคลอ้งกบักฎหมายใหม่ดงักล่าวและมีผลกระทบให้
บริษัทฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 114.4 ล้านบาท บริษัทฯบันทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตแลว้ 
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17. ส ำรองอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีครั้ งท่ี 26 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจดัสรรก าไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นเงินส ารองอ่ืนจ านวน 3,900 ลา้นบาท 

18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน/ข้อมูลคู่ค้ำรำยใหญ่  

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

18.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
สามารถแยกตามประเภทของผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 369,049,838 140,258,324 2,222,921,154 2,078,725,629 4,810,954,945 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อ (112,142,874) (76,680,217) (58,134,834) (1,097,096,888) (1,344,054,813) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 256,906,964 63,578,107 2,164,786,320 981,628,741 3,466,900,132 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั      
   ไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากงวดกอ่น   6,335,235 (3,564,666) (310,440,080) 18,007,931 (289,661,580) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 263,242,199 60,013,441 1,854,346,240 999,636,672 3,177,238,552 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 45,644,019 17,241,599 18,533,027 205,313,537 286,732,182 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 308,886,218 77,255,040 1,872,879,267 1,204,950,209 3,463,970,734 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  32,252,036 24,005,230 1,213,166,197 452,140,104 1,721,563,567 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 76,698,952 12,027,605 338,903,668 236,291,559 663,921,784 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 67,685,096 22,747,121 247,947,101 249,022,686 587,402,004 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 176,636,084 58,779,956 1,800,016,966 937,454,349 2,972,887,355 
ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 132,250,134 18,475,084 72,862,301 267,495,860 491,083,379 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,913,748 
รายไดจ้ากการลงทุน     376,266,641 
ก  าไรจากเงินลงทุน      99,049,355 
รายไดอ่ื้น     42,790,960 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     (264,580,408) 
ค่าใชจ่้ายลงทุน     (21,425,546) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (667,733) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     724,430,396 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (48,238,670) 
ก ำไรส ำหรับงวด     676,191,726 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 391,098,680 98,569,078 1,566,448,313 1,822,502,498 3,878,618,569 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อ (112,084,071) (47,241,061) (40,347,033) (882,227,336) (1,081,899,501) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 279,014,609 51,328,017 1,526,101,280 940,275,162 2,796,719,068 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั                    
ไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากงวดกอ่น     (8,747,676) (987,683) (25,148,295) (3,922,686) (38,806,340) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 270,266,933 50,340,334 1,500,952,985 936,352,476 2,757,912,728 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 39,976,400 14,581,289 10,776,811 161,180,674 226,515,174 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 310,243,333 64,921,623 1,511,729,796 1,097,533,150 2,984,427,902 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 57,169,901 10,951,226 973,645,969 349,458,951 1,391,226,047 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 84,044,333 10,766,584 234,318,164 217,725,292 546,854,373 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 51,294,270 19,035,293 200,554,806 195,445,034 466,329,403 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 192,508,504 40,753,103 1,408,518,939 762,629,277 2,404,409,823 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 117,734,829 24,168,520 103,210,857 334,903,873 580,018,079 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     6,893,619 
รายไดจ้ากการลงทุน     315,056,545 
ก  าไรจากเงินลงทุน      65,905,418 
รายไดอ่ื้น     43,759,634 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     (251,374,076) 
ค่าใชจ่้ายลงทุน     (21,101,649) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (823,866) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     738,333,704 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (95,358,059) 

ก ำไรส ำหรับงวด     642,975,645 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั                
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 771,005,397 303,451,491 4,254,187,670 4,378,512,749 9,707,157,307 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อ (252,068,882) (175,461,888) (123,541,069) (2,281,254,130) (2,832,325,969) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 518,936,515 127,989,603 4,130,646,601 2,097,258,619 6,874,831,338 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั                    
ไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากงวดกอ่น   14,828,912 (10,136,708) (545,727,981) (124,535,434) (665,571,211) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 533,765,427 117,852,895 3,584,918,620 1,972,723,185 6,209,260,127 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 102,762,420 41,316,903 34,819,107 416,575,484 595,473,914 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 636,527,847 159,169,798 3,619,737,727 2,389,298,669 6,804,734,041 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 22,507,649 31,896,765 2,341,920,773 923,512,463 3,319,837,650 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 166,646,505 25,664,791 643,898,369 486,844,835 1,323,054,500 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 134,184,516 41,146,221 458,987,904 465,094,143 1,099,412,784 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 323,338,670 98,707,777 3,444,807,046 1,875,451,441 5,742,304,934 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 313,189,177 60,462,021 174,930,681 513,847,228 1,062,429,107 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     3,209,441 
รายไดจ้ากการลงทุน     717,372,344 
ก  าไรจากเงินลงทุน      100,864,391 
รายไดอ่ื้น     90,090,361 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     (550,299,027) 
ค่าใชจ่้ายลงทุน     (40,679,554) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1,370,643) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     1,381,616,420 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (123,418,375) 

ก ำไรส ำหรับงวด     1,258,198,045 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั                
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 837,369,577 207,966,122 3,177,015,762 3,928,433,548 8,150,785,009 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อ (263,900,689) (106,372,806) (92,488,283) (1,931,272,830) (2,394,034,608) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 573,468,888 101,593,316 3,084,527,479 1,997,160,718 5,756,750,401 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั                    
ไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากงวดกอ่น   (31,446,943) (296,909) (89,476,541) (141,464,943) (262,685,336) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 542,021,945 101,296,407 2,995,050,938 1,855,695,775 5,494,065,065 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 91,851,196 31,442,503 25,292,136 335,466,071 484,051,906 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 633,873,141 132,738,910 3,020,343,074 2,191,161,846 5,978,116,971 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 85,505,183 15,281,243 1,873,339,586 747,460,478 2,721,586,490 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 189,537,413 20,910,545 469,635,197 449,242,110 1,129,325,265 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 97,515,962 32,959,688 389,392,984 386,304,484 906,173,118 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 372,558,558 69,151,476 2,732,367,767 1,583,007,072 4,757,084,873 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 261,314,583 63,587,434 287,975,307 608,154,774 1,221,032,098 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     9,474,623 
รายไดจ้ากการลงทุน     666,098,244 
ก  าไรจากเงินลงทุน      68,073,126 
รายไดอ่ื้น     79,711,301 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     (504,924,710) 
ค่าใชจ่้ายลงทุน     (41,654,176) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1,700,031) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     1,496,110,475 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (193,981,000) 

ก ำไรส ำหรับงวด     1,302,129,475 

 สินทรัพย์และหน้ีสินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ ว ันท่ี  30 มิ ถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                            
มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็อื่น รวมส่วนงาน 

ส่วนที่                      
ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์        
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 464,582,415 213,768,977 927,322,625 6,485,904,434 8,091,578,451 52,107,450,324 60,199,028,775 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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 

หนีสิ้น        
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 3,063,592,395 331,661,398 6,158,580,251 9,211,330,226 18,765,164,270 7,260,092,188 26,025,256,458 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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 
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18.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์   

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน                 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

18.3 ข้อมูลคู่ค้ำรำยใหญ่ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับ
จากคู่คา้รายใหญ่ (ท่ีมีรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปจากยอดรวมรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับ)
จ านวนหน่ึงราย ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
     

รายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับ 997 1,002 1,454 1,425 

19. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน             
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด  

20. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

อนุมติัโดย 
จ านวน 

เงินปันผลรวม 
จ านวน 

เงินปันผลต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการ    
   ส าหรับปี 2562    คร้ังท่ี 2/62 เม่ือวนัท่ี    
    10 พฤษภาคม 2562 319.4 3.00 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2561 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
    ประจ าปี คร้ังท่ี 26   
    เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 532.3 5.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวด 2562  851.7  
เงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการ    
   ส าหรับปี 2561    คร้ังท่ี 2/61 เม่ือวนัท่ี    
    11 พฤษภาคม 2561 319.4 3.00 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
    ประจ าปี คร้ังท่ี 25   
    เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 532.3 5.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวด 2561  851.7  
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21. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 

21.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันบริษัทฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกนัวินาศภยั เป็นบริษทัร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน เป็นบริษทัร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกนัวินาศภยั เป็นบริษทัร่วม 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พลงังานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั พลงังานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอินโด คอร์ดซ่า จ ากดั ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประกนัชีวิต การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จ ากดั ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
Asia Insurance (Investments) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน)(1) ประกนัภยั การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล จ ากดั (มหาชน)(1) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)(1) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) การแพทย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั(1) บรรจุภณัฑ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จ ากดั(1) บนัเทิงและสันทนาการ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จ ากดั(1) ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอเชียเสริมกิจ จ ากดั(1) ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากดั ประกนัวินาศภยั การถือหุน้ 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
(1)  ถือเป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีกรรมการร่วมกนัและมีการถือหุน้ระหว่างกนั 
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21.2  รำยกำรท่ีส ำคัญกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ทั้งน้ี รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี                      
ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก  าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัท
ร่วมและกิจกำรท่ี
เกี่ยวข้องกัน      

รายได้      
เบ้ียประกนัภยัรับ 130,694 110,416 332,439 257,070 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
ค่าบ าเหน็จรับ 47,182 10,322 98,705 22,068 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัภยั

ต่อตามประเภทของการประกนัภยั
และสญัญาประกนัต่อ 

ดอกเบ้ียรับ(1) 17,622 18,703 32,752 35,021 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและ
บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัให้กบัลูกคา้
ทัว่ไป 

เงินปันผลรับ(1) 201,269 182,593 414,484 369,506 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ(2) 1,208 264 2,416 528 อตัราเดียวกบัท่ีบริษทัฯคิดกบัลูกคา้

ทัว่ไป 
ค่าใช้จ่าย      
เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการ

เอาประกนัต่อ 
149,438 39,444 311,387 83,957 เป็นปกติทางการคา้ของการ

ประกนัภยัต่อตามประเภทของการ
ประกนัภยัและสญัญาประกนัต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(โอนกลบั) 

(82,195) (19,811) (149,630) (26,191) ตามท่ีเกดิข้ึนจริง 

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จ 17,967 4,960 34,448 13,078 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมบริหาร
กองทนุส่วนบคุคล(3) 

78 66 139 132 อตัราใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัท่ีเกีย่วขอ้ง
กนัคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย์(3) 

442 143 573 350 อตัราใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัท่ีเกีย่วขอ้ง
กนัคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดจ้ากการลงทุน” ในงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดอ่ื้น” ในงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงรวมอยูใ่นรายการ “ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน” ในงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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21.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงคา้งท่ีส าคญัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม   
เงินลงทุนทัว่ไป - หุน้ทุน 101,555 98,346 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 4,617,201 3,872,992 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 34,362 35,040 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 7,055 6,817 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 57,594 9,771 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
 หุน้ทุน 27,537,979 29,570,730 
เงินลงทุนทัว่ไป - หุน้ทุน 683,814 680,231 
เงินใหกู้ยื้ม 157,778 - 
สินทรัพยอ่ื์น   
เงินมดัจ าและค่าสมาชิกสนามกอลฟ์  36,743 37,186 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 100,881 101,783 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 56,736 38,403 

หน้ีสินอ่ืน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 105 173 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ 158 1,789 

21.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                              
วนัที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                              
วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
     
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 22.7 24.7 45.0 49.6 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1.0 2.3 2.0 4.7 
รวม 23.7 27.0 47.0 54.3 
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22. ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ำกัดและติดภำระผูกพัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯได้วางทรัพยสิ์นเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและ
จดัสรรไว้เป็นเงินส ารองไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบัญญติัประกนัวินาศภัย และวางค ้ าประกนักบั
ธนาคาร ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 14.0 14.0 14.0 14.0 

จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
หุน้สามญั 35.2 188.8 35.2 175.6 
พนัธบตัรรัฐบาล 926.0 934.7 926.0 924.1 
หุน้กู ้ 180.0 184.3 100.0 104.0 
 1,141.2 1,307.8 1,061.2 1,203.7 

ค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

ค ้ำประกนักำรปฏิบัติงำน     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 38.1 38.3 38.1 38.2 

ค ้ำประกนัหนังสือค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำร     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

29 

23. หนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึ้นภำยหน้ำและภำระผูกพัน 

23.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 33 ปี 
ส าหรับการเช่าท่ีดินและ มากกว่า 3 ปีส าหรับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

   
ภายใน 1 ปี 32 31 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 113 114 
เกินกว่า 5 ปี 90 90 

23.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่งและ
ต่อเติมอาคารจ านวน 0.3 ลา้นบาท และ 4.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

23.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวนประมาณ 
3,073.7 ลา้นบาท และ 3,369.9 ล้านบาท ตามล าดับ จากการเป็นผูร้ับประกนัภยั ซ่ึงผลของการพิจารณาคดี
ดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด โดยความรับผดิของบริษทัฯจ ากดัอยูท่ี่มูลค่าท่ีต ่ากว่าของทุนประกนัหรือทุนทรัพยท่ี์ถูก
ฟ้องร้องดงักล่าวคิดเป็นจ านวนรวม 776.4 ลา้นบาท และ 1,114.4 ลา้นบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่าย
บริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาและประเมินผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวเป็นจ านวนประมาณ 
134.5 ลา้นบาท และ 302.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ในรายการ “หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัดงักล่าว  
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24. มูลค่ำยุติธรรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย       
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 6,689 6,689 - 5,451 5,451 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 965 965 - 1,102 1,102 
ตราสารทุน 32,688 58 32,746 33,942 865 34,807 

รวม 32,688 7,712 40,400 33,942 7,418 41,360 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

(ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ข) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ค านวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมติัให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
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