
 

 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563                                 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั                    

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับงวด                     

หกเดือนสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน                          

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน                                         

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

รัชดา  ยงสวสัดวิาณิชย ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 6 สิงหาคม 2563 



หมายเหตุ 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4 208,463,983      138,824,094      208,463,983      138,824,094      
เบ ี?ยประกนัภัยคา้งรับ 5 2,388,102,771    2,781,688,227    2,388,102,771    2,781,688,227    
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 6 108,863,209      71,681,658        108,863,209      71,681,658        
สินทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 7 6,668,535,990    5,652,331,757    6,668,535,990    5,652,331,757    
ลกูหนี?จากสัญญาประกนัภัยตอ่ 8 354,410,639      393,520,487      354,410,639      393,520,487      
สินทรัพยล์งทนุ
   เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 9.1 42,613,647,034  44,958,408,793  42,613,647,034  44,958,408,793  
   เงนิใหก้ ูย้มื -                      1,313,733,175    -                      1,313,733,175    
   เงนิใหก้ ูย้มืและดอกเบี?ยคา้งรับ 10 1,375,285,838    -                      1,375,285,838    -                      
   อสังหาริมทรัพยเ์พืHอการลงทนุ 11 126,615,563      135,206,776      126,615,563      135,206,776      
เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 12.1 257,078,000      246,370,557      129,395,722      129,395,722      
ทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ 13 701,054,152      740,711,978      701,054,152      740,711,978      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14 851,255,538      -                      851,255,538      -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 101,383,997      116,379,604      101,383,997      116,379,604      
สินทรัพยอ์ ืHน
   สิทธิการเชา่ทีHดนิและอาคาร -                      38,927,075        -                      38,927,075        
   อืHน ๆ 918,175,792      739,299,170      918,175,792      739,299,170      
รวมสินทรัพย์ 56,672,872,506  57,327,083,351  56,545,190,228  57,210,108,516  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที? 30 มถินุายน 2563

งบการเงนิ
(หนว่ย: บาท)

ทีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีDสินและส่วนของเจ้าของ

หน ีDสิน

หนี?สินจากสัญญาประกนัภัย 17 16,937,474,546  15,609,540,384  16,937,474,546  15,609,540,384  
เจ้าหนี?บริษทัประกนัภัยตอ่ 18 2,593,216,616    2,553,721,341    2,593,216,616    2,553,721,341    
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 221,835,993      136,230,766      221,835,993      136,230,766      
หนี?สินตามสัญญาเชา่ 19 786,069,058      40,059,231        786,069,058      40,059,231        
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 728,998,874      710,874,638      728,998,874      710,874,638      
หนี?สินภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 16.1 2,766,461,500    3,476,762,989    2,740,925,044    3,453,368,022    
หนี?สินอืHน
   เบ ี?ยประกนัภัยรับลว่งหนา้ 1,745,393,060    1,810,511,932    1,745,393,060    1,810,511,932    
   คา่นายหนา้คา้งจ่าย 399,030,059      416,503,130      399,030,059      416,503,130      
   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 758,175,289      683,969,720      758,175,289      683,969,720      
   อืHน ๆ 787,255,587      865,812,134      787,255,587      865,812,134      
รวมหน ีDสิน 27,723,910,582  26,303,986,265  27,698,374,126  26,280,591,298  
ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน ออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้
      หุน้สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 1,064,700,000    1,064,700,000    1,064,700,000    1,064,700,000    
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 1,442,500,000    1,442,500,000    1,442,500,000    1,442,500,000    
กาํไรสะสม
   จัดสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย 106,470,000      106,470,000      106,470,000      106,470,000      
      สาํรองอืHน 7,000,000,000    7,000,000,000    7,000,000,000    7,000,000,000    
   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 4,935,984,715    4,223,458,003    4,831,445,613    4,126,084,666    
องคป์ระกอบอืHนของส่วนของเจ้าของ 14,399,307,209  17,185,969,083  14,401,700,489  17,189,762,552  
รวมส่วนของเจ้าของ 28,948,961,924  31,023,097,086  28,846,816,102  30,929,517,218  
รวมหน ีDสินและส่วนของเจ้าของ 56,672,872,506  57,327,083,351  56,545,190,228  57,210,108,516  

-                      -                      -                      -                      
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบการเงนิ

ทีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

(หนว่ย: บาท)
ณ วนัที? 30 มถินุายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กาํไรหรือขาดทนุ:
รายได้

เบ ี?ยประกนัภัยรับ 4,997,694,405     4,810,954,945   4,997,694,405     4,810,954,945   
หกั: เบ ี?ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (1,559,683,605)   (1,344,054,813)  (1,559,683,605)   (1,344,054,813)  
เบ ี?ยประกนัภัยรับสุทธิ 3,438,010,800     3,466,900,132   3,438,010,800     3,466,900,132   
บวก (หกั): สาํรองเบี?ยประกนัภัยทีHยงัไม่ถอืเป็นรายได ้(เพิHม) 
   ลดจากงวดกอ่น 349,826,290       (289,661,580)    349,826,290       (289,661,580)    
เบ ี?ยประกนัภัยทีHถอืเป็นรายได้ 3,787,837,090     3,177,238,552   3,787,837,090     3,177,238,552   
รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 292,037,035       286,732,182      292,037,035       286,732,182      
รายไดจ้ากการลงทนุ 380,955,756       376,266,641      380,955,756       376,266,641      
กาํไรจากเงนิลงทนุ 169,396,111       99,049,355       169,396,111       99,049,355       
ส่วนแบง่กาํไรในบริษทัร่วมภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย 12.2 7,500,019           1,913,748         -                       -                     
รายไดอ้ ืHน 41,547,587         42,790,960       41,547,587         42,790,960       
รวมรายได้ 4,679,273,598     3,983,991,438   4,671,773,579     3,982,077,690   
ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 3,276,125,428     2,285,882,470   3,276,125,428     2,285,882,470   
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยตอ่ (1,297,941,925)   (564,318,903)    (1,297,941,925)   (564,318,903)    
คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 663,091,527       663,921,784      663,091,527       663,921,784      
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืHน 649,745,375       587,402,004      649,745,375       587,402,004      
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน 214,243,124       264,580,408      214,243,124       264,580,408      
คา่ใชจ้่ายลงทนุ 24,048,472         21,425,546       24,048,472         21,425,546       
ตน้ทนุทางการเงนิ 9,853,423           667,733            9,853,423           667,733            
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีHคาดว่าจะเกดิขึ?น 21 54,624,948         -                     54,624,948         -                     
รวมค่าใช้จ่าย 3,593,790,372     3,259,561,042   3,593,790,372     3,259,561,042   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,085,483,226     724,430,396      1,077,983,207     722,516,648      
หกั: คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 16.2 (153,165,547)      (48,238,670)      (151,665,543)      (47,855,921)      
กาํไรสุทธ ิ 932,317,679       676,191,726      926,317,664       674,660,727      
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื?น:
รายการทีHจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
ส่วนแบง่กาํไรเบด็เสร็จอืHนจากบริษทัร่วม 12.2 1,750,237           -                     -                       -                     
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลคา่ในเงนิลงทนุเผืHอขายทีHวัดมูลคา่
     ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน 1,222,039,334     (1,172,549,887)  1,222,039,334     (1,172,549,887)  
รวมรายการทีHจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 1,223,789,571     (1,172,549,887)  1,222,039,334     (1,172,549,887)  
บวก (หกั): ภาษเีงนิได้ (244,757,914)      234,509,978      (244,407,866)      234,509,978      
รายการทีHจัดประเภทใหม่เขา้ไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 979,031,657       (938,039,909)    977,631,468       (938,039,909)    
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื?นสําหรับงวด 979,031,657       (938,039,909)    977,631,468       (938,039,909)    
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,911,349,336     (261,848,183)    1,903,949,132     (263,379,182)    
กาํไรต่อหุ้น: 22
กาํไรตอ่หุน้ขั?นพื?นฐาน 
   กาํไรสุทธิ 8.76 6.35 8.70 6.34

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที? 30 มถินุายน 2563
(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ
ทีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กาํไรหรือขาดทนุ:
รายได้

เบ ี?ยประกนัภัยรับ 11,133,829,645   9,707,157,307   11,133,829,645   9,707,157,307   
หกั: เบ ี?ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (3,459,511,404)   (2,832,325,969)  (3,459,511,404)   (2,832,325,969)  
เบ ี?ยประกนัภัยรับสุทธิ 7,674,318,241     6,874,831,338   7,674,318,241     6,874,831,338   
หกั: สาํรองเบี?ยประกนัภัยทีHยงัไม่ถอืเป็นรายไดเ้พิHม 
   จากงวดกอ่น (165,770,001)      (665,571,211)    (165,770,001)      (665,571,211)    
เบ ี?ยประกนัภัยทีHถอืเป็นรายได้ 7,508,548,240     6,209,260,127   7,508,548,240     6,209,260,127   
รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 717,252,962       595,473,914      717,252,962       595,473,914      
รายไดจ้ากการลงทนุ 781,555,741       717,372,344      781,555,741       717,372,344      
กาํไรจากเงนิลงทนุ 199,548,487       100,864,391      199,548,487       100,864,391      
ส่วนแบง่กาํไรในบริษทัร่วมภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย 12.2 8,957,206           3,209,441         -                       -                     
รายไดอ้ ืHน 92,854,100         90,090,361       92,854,100         90,090,361       
รวมรายได้ 9,308,716,736     7,716,270,578   9,299,759,530     7,713,061,137   
ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 6,354,769,224     4,466,804,707   6,354,769,224     4,466,804,707   
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยตอ่ (2,226,468,733)   (1,146,967,057)  (2,226,468,733)   (1,146,967,057)  
คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 1,449,275,760     1,323,054,500   1,449,275,760     1,323,054,500   
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืHน 1,243,507,895     1,099,412,784   1,243,507,895     1,099,412,784   
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน 491,913,826       550,299,027      491,913,826       550,299,027      
คา่ใชจ้่ายลงทนุ 47,341,159         40,679,554       47,341,159         40,679,554       
ตน้ทนุทางการเงนิ 19,510,291         1,370,643         19,510,291         1,370,643         
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีHคาดว่าจะเกดิขึ?น 21 55,180,601         -                     55,180,601         -                     
รวมค่าใช้จ่าย 7,435,030,023     6,334,654,158   7,435,030,023     6,334,654,158   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,873,686,713     1,381,616,420   1,864,729,507     1,378,406,979   
หกั: คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 16.2 (272,581,931)      (123,418,375)    (270,790,490)      (122,776,487)    
กาํไรสุทธ ิ 1,601,104,782     1,258,198,045   1,593,939,017     1,255,630,492   
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื?น:
รายการทีHจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
ส่วนแบง่กาํไรเบด็เสร็จอืHนจากบริษทัร่วม 12.2 1,750,237           -                     -                       -                     
ขาดทนุจากการวัดมูลคา่ในเงนิลงทนุเผืHอขายทีHวัดมูลคา่
     ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน (6,198,613,597)   (1,385,037,412)  (6,198,613,597)   (1,385,037,412)  
รวมรายการทีHจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (6,196,863,360)   (1,385,037,412)  (6,198,613,597)   (1,385,037,412)  
บวก: ภาษเีงนิได้ 1,239,372,672     277,007,483      1,239,722,720     277,007,483      
รายการทีHจัดประเภทใหม่เขา้ไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (4,957,490,688)   (1,108,029,929)  (4,958,890,877)   (1,108,029,929)  
ขาดทนุเบด็เสร็จอื?นสําหรับงวด (4,957,490,688)   (1,108,029,929)  (4,958,890,877)   (1,108,029,929)  
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (3,356,385,906)   150,168,116      (3,364,951,860)   147,600,563      
กาํไรต่อหุ้น: 22
กาํไรตอ่หุน้ขั?นพื?นฐาน 
   กาํไรสุทธิ 15.04 11.82 14.97 11.79

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัที? 30 มถินุายน 2563
(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ
ทีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เบ ี?ยประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 11,010,911,218   9,814,875,393   11,010,911,218   9,814,875,393   
เงนิสดจ่ายจากการประกนัภัยตอ่ (1,517,300,381)   (1,401,716,972)  (1,517,300,381)   (1,401,716,972)  
ดอกเบี?ยรับ 145,943,166       143,003,829      145,943,166       143,003,829      
เงนิปันผลรับ 597,869,663       567,510,137      597,869,663       567,510,137      
รายไดจ้ากการลงทนุอืHน 80,035,151         79,927,467       80,035,151         79,927,467       
รายไดอ้ ืHน 11,660,429         10,045,023       11,660,429         10,045,023       
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (4,740,396,476)   (3,665,783,385)  (4,740,396,476)   (3,665,783,385)  
คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็จากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,370,836,986)   (1,208,946,618)  (1,370,836,986)   (1,208,946,618)  
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืHน (1,426,297,819)   (1,263,101,017)  (1,426,297,819)   (1,263,101,017)  
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน (500,817,363)      (517,803,306)    (500,817,363)      (517,803,306)    
คา่ใชจ้่ายลงทนุ (27,023,813)        (29,627,768)      (27,023,813)        (29,627,768)      
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (193,745,418)      (180,806,615)    (193,745,418)      (180,806,615)    
เงนิสดรับจากสินทรัพยท์างการเงนิ 9,916,890,332     -                     9,916,890,332     -                     
เงนิสดจ่ายจากสินทรัพยท์างการเงนิ (11,022,147,086)  -                     (11,022,147,086)  -                     
เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ -                       (1,760,338,750)  -                       (1,760,338,750)  
เงนิใหก้ ูย้มื -                       283,475,198      -                       283,475,198      
เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 964,744,617       870,712,616      964,744,617       870,712,616      
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดไดม้า
   ทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,164,206           142,153            1,164,206           142,153            
เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมลงทนุ 1,164,206           142,153            1,164,206           142,153            
กระแสเงนิสดใชไ้ป
   ทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ (22,750,795)        (43,075,992)      (22,750,795)        (43,075,992)      
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,726,500)         (2,800)              (3,726,500)         (2,800)              
เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (26,477,295)        (43,078,792)      (26,477,295)        (43,078,792)      
เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (25,313,089)        (42,936,639)      (25,313,089)        (42,936,639)      
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ
ชาํระหนี?สินตามสัญญาเชา่ (18,031,638)        -                     (18,031,638)        -                     
เงนิปันผลจ่าย 23 (851,760,000)      (851,760,000)    (851,760,000)      (851,760,000)    
เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (869,791,638)      (851,760,000)    (869,791,638)      (851,760,000)    
คา่เผ ืHอผลขาดทนุดา้นเครดติทีHคาดว่าจะเกดิขึ?นเพิHมขึ?น 4 (1)                     -                     (1)                     -                     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ?มขึDน (ลดลง) สุทธ ิ 69,639,889         (23,984,023)      69,639,889         (23,984,023)      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด 138,824,094       419,566,786      138,824,094       419,566,786      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิDนงวด 208,463,983       395,582,763      208,463,983       395,582,763      

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ?มเติม 
รายการทีHมิใชเ่งนิสด
   หนี?สินตามสัญญาเชา่ 21,709,965         -                  21,709,965         -                  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

ท ีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัที? 30 มถินุายน 2563
(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

 (หนว่ย: บาท)

ส่วนเกนิทนุ
จากการวัดมูลคา่

ส่วนแบง่ขาดทนุ เงนิลงทนุเผืHอขายดว้ย
เบด็เสร็จอืHนใน มูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไร

ทนุออกจาํหนา่ย ส่วนเกนิ บริษทัร่วม ขาดทนุเบด็เสร็จอืHน
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืHน ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ รวม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 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     21,858,985,624   34,875,364,201    
จัดสรรกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองอืHน -                     -                     -                     3,900,000,000   (3,900,000,000)  -                         -                         -                       -                        
เงนิปันผลจ่าย 23 -                     -                     -                     -                     (851,760,000)    -                         -                         -                       (851,760,000)       
กาํไรสุทธิ -                     -                     -                     -                     1,258,198,045   -                         -                         -                       1,258,198,045     
ขาดทนุเบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     -                         (1,108,029,929)     (1,108,029,929)    (1,108,029,929)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 30 มถินุายน 2562 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   3,809,146,622   -                         20,750,955,695     20,750,955,695   34,173,772,317    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 1 มกราคม 2563 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   4,223,458,003   (3,793,469)           17,189,762,552     17,185,969,083   31,023,097,086    
ผลสะสมจากการเปลีHยนแปลงนโยบายบญัช ี 3 -                     -                     -                     -                     (36,818,070)      -                         2,170,828,814      2,170,828,814     2,134,010,744     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   4,186,639,933   (3,793,469)           19,360,591,366     19,356,797,897   33,157,107,830    
เงนิปันผลจ่าย 23 -                     -                     -                     -                     (851,760,000)    -                         -                         -                       (851,760,000)       
กาํไรสุทธิ -                     -                     -                     -                     1,601,104,782   -                         -                         -                       1,601,104,782     
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     1,400,189            (4,958,890,877)     (4,957,490,688)    (4,957,490,688)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 30 มถินุายน 2563 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   4,935,984,715   (2,393,280)           14,401,700,489     14,399,307,209   28,948,961,924    

-                     -                     -                     -                     -                     -                       -                        
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัที? 30 มถินุายน 2563

กาํไรสะสม
จัดสรรแลว้

งบการเงนิทีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบแสดงการเปลี?ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอืHนของส่วนของเจ้าของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

 (หนว่ย: บาท)

องคป์ระกอบอืHน
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกนิทนุ
จากการวัดมูลคา่

ทนุออกจาํหนา่ย ส่วนเกนิ เงนิลงทนุเผืHอขาย
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืHน ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 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       
จัดสรรกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองอืHน -                         -                         -                           3,900,000,000         (3,900,000,000)       -                           -                           
เงนิปันผลจ่าย 23 -                         -                         -                           -                           (851,760,000)          -                           (851,760,000)          
กาํไรสุทธิ -                         -                         -                           -                           1,255,630,492         -                           1,255,630,492         
ขาดทนุเบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                           -                           (1,108,029,929)        (1,108,029,929)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 30 มถินุายน 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       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 1 มกราคม 2563 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000           7,000,000,000         4,126,084,666         17,189,762,552       30,929,517,218       
ผลสะสมจากการเปลีHยนแปลงนโยบายบญัช ี 3 -                         -                         -                           -                           (36,818,070)            2,170,828,814         2,134,010,744         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000           7,000,000,000         4,089,266,596         19,360,591,366       33,063,527,962       
เงนิปันผลจ่าย 23 -                         -                         -                           -                           (851,760,000)          -                           (851,760,000)          
กาํไรสุทธิ -                         -                         -                           -                           1,593,939,017         -                           1,593,939,017         
ขาดทนุเบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                           -                           (4,958,890,877)        (4,958,890,877)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 30 มถินุายน 2563 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000           7,000,000,000         4,831,445,613         14,401,700,489       28,846,816,102       

-                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

จัดสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงการเปลี?ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัที? 30 มถินุายน 2563



 

 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิAนสุดวนัทีC 30 มิถุนายน 2563 
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บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิAนสุดวนัทีC 30 มิถุนายน 2563  

1. ข้อมูลทัCวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพประกันภยั จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ) งจดัตัG งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 

ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดย ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ผูถื้อหุน้รายใหญ่

ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯในอตัราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามญัที)ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั โดยบริษทัฯมีที)อยูต่ามที)จดทะเบียนตัGงอยูเ่ลขที) 25 อาคาร

กรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การระบาดของโรคติดเชืAอไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืGอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาํให้เกิดการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ) งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกี)ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีG สินและหนีG สินที)อาจเกิดขึGนอยา่งต่อเนื)อง ทัGงนีG ฝ่าย

บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ (ถา้มี) เมื)อสถานการณ์มีการเปลี)ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีG จดัทาํขึGนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 34 เรื)อง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของเจา้ของและ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที)กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เรื)อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

เงื)อนไขและระยะเวลาในการจดัทาํและยื)นงบการเงินและรายงานเกี)ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั

ประกนัวนิาศภยั (ฉบบัที) 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที) 4 เมษายน 2562 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีG จดัทาํขึGนเพื)อให้ขอ้มูลเพิ)มเติมจากงบการเงินประจาํปีที)นาํเสนอครัG งล่าสุด 

ดงันัGน ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกี)ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื)อไม่ให้ขอ้มูลที)นาํเสนอซํG าซ้อนกบัขอ้มูลที)ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนีGควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที)บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนีG  

2.1 งบการเงนิทีCแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วน

ไดเ้สีย 

2.2 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีCเริCมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ) งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ที)มีรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ) มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึGนเพื)อให้มีเนืGอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี)ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ) งไดมี้

การเปลี)ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันีG  

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีCเกีCยวข้องกบักลุ่มเครืCองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืCองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื)องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที) 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื)องมือทางการเงิน 

ฉบบัที) 9 เครื)องมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที) 32 การแสดงรายการเครื)องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที) 16 การป้องกนัความเสี)ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที) 19 การชาํระหนีG สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี)ยวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเครื)องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี)ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื)องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึGน และหลกัการเกี)ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี)ยง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเครื)องมือทางการเงิน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืCอง เครืCองมือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื) อง เครื) องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั 

ออกมาเพื)อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที) 4 (ปรับปรุง 2562) เรื)องสัญญา

ประกนัภยั ที)อนุญาตให้ผูรั้บประกนัที)เขา้เงื)อนไขตามที)กาํหนด ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที) 9 เรื)อง เครื)องมือทางการเงิน และฉบบัที) 7 เรื)อง การเปิดเผย

ขอ้มูลเครื)องมือทางการเงิน ซึ) งจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นการชั)วคราว และกาํหนดให้ถือปฏิบติั

ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื)อง เครื)องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั

แทน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีG  มีขอ้กาํหนดบางเรื)องที)แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที) 9 โดยมีเรื)องที)สาํคญัดงันีG  

- การจัดประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน  ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื)อค้า 

หลกัทรัพยเ์ผื)อขาย ตราสารหนีG ที)จะถือจนครบกาํหนด และลูกหนีG และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้อง

คาํนึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลกาํไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลกาํไรขาดทุนจากการ
ป้องกนัความเสี)ยงในมูลค่ายติุธรรมของรายการที)มีการป้องกนัความเสี)ยง สาํหรับตราสารทุนที)เป็น

หลกัทรัพยเ์ผื)อขาย ใหรั้บรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

- กาํหนดให้อนุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินที)เป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั      

หากเขา้เงื)อนไขทุกขอ้ในการแยกสญัญา  
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นอกจากนีG  แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีG มีขอ้กาํหนดบางเรื)องที)แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                     

ทางการเงิน ฉบบัที) 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ตามที)ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีหนีG สินที)เกิด

จากสัญญาประกนัภยัภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 4 เรื)องสัญญาประกนัภยั คิดเป็น

จาํนวนนอ้ยกวา่ร้อยละ 90 แต่มากกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบญัชีของหนีG สินรวม และบริษทัฯไม่ได้

ประกอบกิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกบัการประกนัภยัอยา่งมีนยัสําคญั ซึ) งถือว่าเขา้เงื)อนไขตามที)ระบุไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที) 4 เรื)องสัญญาประกนัภยั และบริษทัฯไม่มีการเปลี)ยนแปลงใน

กิจกรรมหลกัของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา ดงันัGน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพิ้จารณาเลือกใช้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวแทนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที) 9 และ 

ฉบบัที) 7 

ทัGงนีG จะมีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯจากการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ฉบบัดงักล่าวมาใช ้ในเรื)องสาํคญัดงัต่อไปนีG  

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯสามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พื)อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื)อขาย ตราสารหนีG
ที)จะถือจนครบกาํหนด และลูกหนีG และเงินให้กูย้ืม โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจ

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา ทัGงนีG  บริษทัฯพิจารณาดงันีG  

- บริษทัฯยงัคงพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขายทัGงตราสารหนีG และตราสารทุน 

(ยกเวน้ตราสารทุนของบริษทัฯที)ไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน) เป็นสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นเช่นเดิม   

- บริษทัฯพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัฯที)ไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็น
สินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น จากเดิมที)จดัประเภทเป็นเงิน

ลงทุนทั)วไปที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื)อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชีเดิมที)

ยกเลิก 

- บริษทัฯยงัคงจดัประเภทและแสดงรายการเงินให้กูย้ืมที)บริษทัฯถือครองเพื)อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและรับชาํระเงินตน้ และดอกเบีGยจากจาํนวนเงินตน้คงคา้งเป็นเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีGยคา้งรับ
และวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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การจดัประเภทของหนีG สินทางการเงิน 

การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีG ไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทของหนีG สินทาง

การเงิน บริษทัฯยงัคงจดัประเภทหนีG สินทางการเงินเป็นหนีG สินทางการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีGกาํหนดใหกิ้จการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าจากผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที)คาดว่าจะเกิดขึGนแทนการรับรู้ผลขาดทุนที)เกิดขึGนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบริษทัฯจะรับรู้

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึGนของสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ที)มี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึGนก่อน ซึ) งบริษทัฯไดพิ้จารณานําหลกัการทั)วไปมาใช้ในการคาํนวณผล

ขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึGนของสินทรัพยท์างการเงิน 

การปฏิบติัในช่วงเปลี)ยนแปลง 

บริษทัฯนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีGมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีฉบบันีGมาถือปฏิบติัครัG งแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมหรือองคป์ระกอบอื)นของส่วนของ

เจา้ของ ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที)แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ขอ้ที) 3 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับทีC 16 เรืCอง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที) 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 17 เรื)อง สญัญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบญัชีที)เกี)ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีG ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ

หนีG สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที)มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง

นัGนมีมูลค่าตํ)า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี)ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 17 ผูใ้ห้

เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

ทัGงนีG จะมีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯจากการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ฉบบัดงักล่าวมาใช ้ดงัต่อไปนีG  
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที)สญัญาเช่าเริ)มมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หกัค่าเสื)อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีG สินตาม

สญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีG สินตามสญัญาเช่าจาก

การวดัมูลค่าเริ)มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ)มแรกที)เกิดขึGน จาํนวนเงินที)จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที)

สญัญาเช่าเริ)มมีผลหรือก่อนวนัที)สญัญาเช่าเริ)มมีผล และหกัดว้ยสิ)งจูงใจตามสญัญาเช่าที)ไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเชื)อมั)นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่

บริษทัฯเมื)อสิGนสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสื)อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก

วนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผลจนถึงวนัสิGนสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนั

สิGนสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึGนก่อน 

หนีG สินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที)สญัญาเช่าเริ)มมีผล บริษทัฯรับรู้หนีG สินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที)ตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีGยตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบีGยเงินกูย้ืมส่วนเพิ)มของ

บริษทัฯ หลงัจากวนัที)สัญญาเช่าเริ) มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีG สินตามสัญญาเช่าจะเพิ)มขึGนโดย

สะทอ้นดอกเบีGยจากหนีG สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที)จ่ายชาํระ

แลว้ นอกจากนีG  มูลค่าตามบญัชีของหนีG สินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงหรือ

ประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สญัญาเช่าระยะสัGนและสญัญาเช่าซึ)งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า 

จาํนวนเงินที)ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าที)มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตัGงแต่วนัที)สัญญาเช่าเริ)ม

มีผล หรือสัญญาเช่าซึ) งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า 

การปฏิบติัในช่วงเปลี)ยนแปลง 

บริษทัฯนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีG มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีG มาถือปฏิบติัครัG งแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที)                          

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที)แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ขอ้ที) 3  
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(ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชีทีCเกีCยวกบัมาตรการผ่อนปรนชัCวคราว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืCอง มาตรการผ่อนปรนชัCวคราวสําหรับกิจการทีCให้ความช่วยเหลือลูกหนีAทีC
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีCส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรื)อง มาตรการผอ่นปรนชั)วคราวสาํหรับกิจการ

ที)ให้ความช่วยเหลือลูกหนีG ที)ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ที)ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี

วตัถุประสงค์เพื)อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั)วคราวสําหรับกิจการที)ให้ความช่วยเหลือลูกหนีG ที)ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ที)ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านัGน ซึ) งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 

ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการที)ให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนีG ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนีG ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยที) ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เรื)อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนีG ที)ไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์ที)ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที) 

ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เรื)อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนีG เพิ)มเติมในช่วงสถานการณ์

การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื)นใดตามที)ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดเพิ)มเติม  ซึ) ง

รวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเชื)อที)มีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเชื)อส่วนบุคคลภายใตก้าร

กาํกบั และกิจการที)ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ)ง ธุรกิจ

เช่าซืGอ ธุรกิจเช่าซืGอรถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริ) ง เป็นตน้ ทัGงนีG  กิจการที)ให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนีGตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีG

ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชั)วคราวทุกขอ้ที)ระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีG  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื)อวนัที) 22 เมษายน 2563 และมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับกิจการที)ใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีG ที)ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ที)ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจไทย ซึ) งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนีG ดงักล่าวระหว่างวนัที) 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที) 31 

ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี)ยนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการ

เปลี)ยนแปลงดงักล่าว โดยใหถื้อปฏิบติักบัลูกหนีG ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนีGขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ

ลูกหนีG รายย่อย ซึ) งยงัคงมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจหรือสามารถชาํระหนีG ไดใ้นอนาคต และไดรั้บ

ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

บริษทัฯไม่ไดเ้ลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีนีG ในงวดปัจจุบนั 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืCอง มาตรการผ่อนปรนชัCวคราวสําหรับทางเลือกเพิCมเติมทางบัญชีเพืCอรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืAอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื) อง มาตรการผ่อนปรนชั)วคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ)มเติมทางบญัชีเพื)อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืGอไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื)อลดผลกระทบในบางเรื)องจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื)อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาที)ยงัมี

ความไม่แน่นอนเกี)ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื)อวนัที) 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯที)มีรอบระยะเวลารายงานสิGนสุดภายในช่วงเวลา

ระหวา่งวนัที) 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที) 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั)วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ)มเติมทางบญัชีดงัต่อไปนีG  

- เลือกที)จะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนื)องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปลี)ยนแปลงสญัญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีG สินตามสญัญาเช่าที)ครบกาํหนดแต่ละงวดตามสดัส่วนที)
ไดส่้วนลด พร้อมทัGงกลบัรายการค่าเสื)อมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบีGยจากหนีG สินตาม
สัญญาเช่าที)ยงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที)ลดลง และบนัทึกผลต่างที)เกิดขึGนในกาํไร
หรือขาดทุน อยา่งไรกดี็ ส่วนลดค่าเช่าดงักล่าวมีผลกระทบที)ไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

2.4 นโยบายการบัญชีทีCสําคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีG จดัทาํขึGนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที)ใชใ้นงบ

การเงินสําหรับปีสิGนสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื)องจากการนาํ
มาตรฐานฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัตามที)กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ที) 2.3  
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3. ผลสะสมจากการเปลีCยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามที)กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ที) 2.3 (ก) และ (ข) บริษทัฯไดน้าํแนวปฏิบติั

ทางการบญัชี เรื)อง เครื)องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที) 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจาก

การเปลี)ยนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมหรือองคป์ระกอบอื)นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที) 1 มกราคม 

2563 และเลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที)แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมหรือองคป์ระกอบอื)นของส่วนของเจา้ของตน้งวดปี 2563 จากการนาํมาตรฐาน

เหล่านีGมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันีG  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
  ผลกระทบจาก   
 

31 ธนัวาคม 
2562 

แนวปฏิบติั

ทางการบญัชี 
เรื1อง เครื1องมือ
ทางการเงิน 

(หมายเหตุ 3.1) 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน            
ฉบบัที1 16 

(หมายเหตุ 3.2) 
จดัประเภท

รายการใหม่(1) 
1 มกราคม 

2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ      
สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824 - - - 138,824 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 71,682 (13) - (3,570) 68,099 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 44,958,409 2,709,777 - - 47,668,186 
เงินใหกู้ย้มื 1,313,733 - - (1,313,733) - 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีLยคา้งรับ  - (42,250) - 1,317,303 1,275,053 
สิทธิการเช่าที1ดินและอาคาร 38,927 - - (38,927) - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 828,170 38,927 867,097 
สินทรัพยอื์1น 739,299 - (105,349) - 633,950 
หนี5สิน      
หนีL สินตามสญัญาเช่า  40,059 - 722,821 - 762,880 
หนีL สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,476,763 533,503 - - 4,010,266 
ส่วนของเจ้าของ      
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,223,458 (36,818) - - 4,186,640 
องคป์ระกอบอื1นของส่วนของเจา้ของ 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น 17,185,969 2,170,829 - - 19,356,798 
(1) 
บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที=กาํหนดโดยคปภ. ตัAงแต่วนัที= 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก   
 

31 ธนัวาคม 
2562 

แนวปฏิบติั

ทางการบญัชี 
เรื1อง เครื1องมือ
ทางการเงิน

(หมายเหตุ 3.1) 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน            
ฉบบัที1 16    

(หมายเหตุ 3.2) 
จดัประเภท

รายการใหม่(1) 
1 มกราคม 

2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ      
สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824 - - - 138,824 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 71,682 (13) - (3,570) 68,099 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 44,958,409 2,709,777 - - 47,668,186 
เงินใหกู้ย้มื 1,313,733 - - (1,313,733) - 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีLยคา้งรับ  - (42,250) - 1,317,303 1,275,053 
สิทธิการเช่าที1ดินและอาคาร 38,927 - - (38,927) - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 828,170 38,927 867,097 
สินทรัพยอื์1น 739,299 - (105,349) - 633,950 
หนี5สิน      
หนีL สินตามสญัญาเช่า  40,059 - 722,821 - 762,880 
หนีL สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,453,368 533,503 - - 3,986,871 
ส่วนของเจ้าของ      
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,126,085 (36,818) - - 4,089,267 
องคป์ระกอบอื1นของส่วนของเจา้ของ 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น 17,189,762 2,170,829 - - 19,360,591 
(1) 
บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที=กาํหนดโดยคปภ. ตัAงแต่วนัที= 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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3.1 เครืCองมือทางการเงนิ 

รายละเอียดผลกระทบที)มีต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 จากการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

เรื)อง เครื)องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัครัG งแรก แสดงไดด้งันีG  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที)แสดง             

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เปลี)ยนแปลงการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที)

ไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ยมูลค่ายติุธรรมจากเดิมดว้ยวธีิราคาทุน 2,170,829 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึGนต่อสินทรัพยท์างการเงิน (36,818) 

ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของจากการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชีมาถือ

ปฏิบติั - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 2,134,011 

ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที)กาํหนดในแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื)อง 

เครื)องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีเดิม 

แสดงไดด้งันีG  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  มูลค่าตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
 

มูลค่าตาม

หลกัการ      
บญัชีเดิม 

เงินลงทุน     
เผื1อขายที1วดั

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอื1น 

เงินลงทุน                   
ที1จะถือจนครบ

กาํหนดที1                 
วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย ทุนตดัจาํหน่าย รวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 138,824 - - 138,824 138,824 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 71,682 - - 68,099 68,099 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 44,958,409 36,447,505 11,220,681 - 47,668,186 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีLยคา้งรับ 1,313,733 - - 1,275,053 1,275,053 

ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดใหห้นีG สินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 
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3.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที) 16 มาถือปฏิบติัครัG งแรก บริษทัฯรับรู้หนีG สินตามสัญญาเช่า

สาํหรับสัญญาเช่าที)เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญา

เช่าที)เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบีGยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มของบริษทัฯ ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 สาํหรับสัญญา

เช่าที)เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีG สินตาม

สัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัที)นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที) 16 มาถือปฏิบติัครัG ง

แรก 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที)แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที)เปิดเผย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2562 206,410,463 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 1,574,187,881 

หกั: สญัญาที)พิจารณาเป็นสญัญาบริการ (3,390,714) 

หกั: ดอกเบีGยจ่ายรอตดับญัชี (1,054,386,421) 

หนีG สินตามสญัญาเช่าเพิ)มขึGนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที) 16 มาถือปฏิบติัครัG งแรก 722,821,209 

หนีG สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2562 40,059,231 

หนีG สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 762,880,440 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที) 16 มาถือปฏิบติั

ครัG งแรก ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันีG  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที)แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ที)ดินเช่า 810,183,890 

อาคารเช่า 17,986,576 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 828,170,466 

หกั: เงินล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า (105,349,257) 

หนีG สินตามสญัญาเช่าเพิ)มขึGนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงิน ฉบบัที) 16 มาถือปฏิบติัครัG งแรก 722,821,209 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินสด 2,807,277 2,757,651 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 205,656,707 136,066,443 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 208,463,984 138,824,094 
หกั: ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึJน (1) - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 208,463,983 138,824,094 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. เบีAยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ  วนัที)  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม  2562 ยอดคงเหลือของเบีG ยประกันภัยค้างรับจากการรับ

ประกนัภยัโดยตรง โดยจาํแนกอายตุามเงินตน้ที)คา้งชาํระนบัตัGงแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ย

การเกบ็เบีGยประกนัภยัแสดงไดด้งันีG   

  (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

   
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,596,265,722 2,188,799,648 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 314,142,124 195,942,961 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 118,818,357 135,525,381 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 71,301,065 49,159,936 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 287,575,503 212,260,301 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 45,773,945 42,248,589 
รวม 2,433,876,716 2,823,936,816 
หกั: ค่าเผื/อหนีJสงสยัจะสูญ (45,773,945) (42,248,589) 
เบีJยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 2,388,102,771 2,781,688,227 

6. รายได้จากการลงทุนค้างรับ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
รายไดด้อกเบีJยคา้งรับ 84,056,594 68,949,142 
รายไดเ้งินปันผลคา้งรับ 25,367,975 2,732,516 
รวมรายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 109,424,569 71,681,658 
หกั: ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึJน (561,360) - 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ 108,863,209 71,681,658 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สาํรองประกนัภยัส่วนที/เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 3,855,933,027 2,765,218,837 
สาํรองเบีJยประกนัภยัที/ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,812,656,713 2,887,905,883 
รวม 6,668,589,740 5,653,124,720 
หกั: ค่าเผื/อการดอ้ยค่า (53,750) (792,963) 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 6,668,535,990 5,652,331,757 

8. ลูกหนีAจากสัญญาประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 35,192,637 36,121,644 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 340,252,872 377,941,757 
รวม 375,445,509 414,063,401 
หกั: ค่าเผื/อหนีJสงสยัจะสูญ (21,034,870) (20,542,914) 
ลูกหนีJจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 354,410,639 393,520,487 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์  

9.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงนิลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,490,680,631 3,538,310,519 3,660,914,548 3,690,676,052 

ตราสารหนีEภาคเอกชน 650,948,025 596,510,505 956,075,746 968,224,384 

หุน้ทุน 6,175,143,722 23,825,069,372 5,313,426,631 26,299,549,393 

หน่วยลงทุน 1,601,096,336 1,830,964,546 1,593,088,384 2,052,258,670 

รวม 11,917,868,714 29,790,854,942 11,523,505,309 33,010,708,499 

บวก: กาํไรที/ยงัไม่เกิดขึEนจริง 18,002,125,611 - 21,487,203,190 - 

หกั: ค่าเผื/อการดอ้ยค่า (74,782,760) - - - 

หกั: ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่

จะเกิดขึEน (54,356,623) - - - 

เงินลงทุนเผื/อขายที/วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น - สุทธิ 29,790,854,942 29,790,854,942 33,010,708,499 33,010,708,499 

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนดที*                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

เงินฝากสถาบนัการเงินที/ครบกาํหนด               

เกินกวา่ 3 เดือน 12,825,186,248  11,220,681,007  

หกั: ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่

จะเกิดขึEน (2,394,156)  -  

เงินลงทุนที/จะถือจนครบกาํหนดที/                 

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - สุทธิ 12,822,792,092  11,220,681,007  

เงนิลงทุนทั*วไป     

ตราสารทุนในประเทศ -  648,593,658  

ตราสารทุนต่างประเทศ -  153,208,389  

รวม -  801,802,047  

หกั: ค่าเผื/อการดอ้ยค่า -  (74,782,760)  

เงินลงทุนทั/วไป - สุทธิ -  727,019,287  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 42,613,647,034  44,958,408,793  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.2 จําแนกตามการวเิคราะห์ลาํดบัชัAนความเสีCยงด้านเครดติ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 1 มกราคม 2563 
 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื1อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที1คาด

วา่จะเกิดขึLนที1รับรู้

ในกาํไรหรือ

ขาดทุน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื1อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที1คาด

วา่จะเกิดขึLนที1รับรู้

ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
เงนิลงทุนเผื@อขายที@วดัมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น   
  

ชัLนที1 1 - ตราสารหนีL ที1ไม่มีการเพิ1มขึLน
อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี1ยง

ดา้นเครดิต  544,480,506 (899,888) 968,224,384 (1,902,771) 
ชัLนที1 3 - ตราสารหนีL ที1มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 52,030,000 (53,456,735) - - 

รวม 596,510,506 (54,356,623) 968,224,384 (1,902,771) 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                       

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 
 

มูลค่าตามบญัชีขัLนตน้ 

ค่าเผื1อผลขาดทุน   
ดา้นเครดิตที1คาดวา่

จะเกิดขึLนที1รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบญัชี 
เงนิลงทุนที@จะถือจนครบกาํหนดที@                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 
  

ชัLนที1 1 - ตราสารหนีL ที1ไม่มีการเพิ1มขึLนอย่างมี
นยัสาํคญัของความเสี1ยงดา้นเครดิต 12,825,186,247 (2,394,156) 12,822,792,091 

รวม 12,825,186,247 (2,394,156) 12,822,792,091 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                       

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2563 
 

มูลค่าตามบญัชีขัLนตน้ 

ค่าเผื1อผลขาดทุน   
ดา้นเครดิตที1คาดวา่

จะเกิดขึLนที1รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบญัชี 
เงนิลงทุนที@จะถือจนครบกาํหนดที@                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 
  

ชัLนที1 1 - ตราสารหนีL ที1ไม่มีการเพิ1มขึLนอย่างมี
นยัสาํคญัของความเสี1ยงดา้นเครดิต 11,220,681,007 (1,856,544) 11,218,824,463 

รวม 11,220,681,007 (1,856,544) 11,218,824,463 

9.3 ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผืCอขายทีCวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือน        
สิJนสุดวนัที/                                         สาํหรับปีสิJนสุดวนัที/ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขายที/วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น ณ วนัตน้งวด                          21,487,203,190 27,323,732,030 
ผลสะสมจากการเปลี/ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2,713,536,018 - 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขายที/วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น ณ วนัตน้งวด                    
- หลงัปรับปรุง 24,200,739,208 27,323,732,030 
ตีมูลค่าลดระหวา่งงวด (6,077,962,263) (5,596,795,014) 
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื/อขายที/วดัมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน (120,651,334) (239,733,826) 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขายที/วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น ณ วนัสิJนงวด 18,002,125,611 21,487,203,190 
หกั: ภาษีเงินได ้ (3,600,425,122) (4,297,440,638) 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขายที/วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น ณ วนัสิJนงวด               
- สุทธิจากภาษีเงินได ้ 14,401,700,489 17,189,762,552 
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9.4 เงนิลงทุนทีCมีข้อจํากดัและติดภาระผูกพนั 

ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดว้างทรัพยสิ์นเพื)อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและ

จดัสรรไวเ้ป็นเงินสํารองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญัติประกนัวินาศภยัและวางคํG า

ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร และอื)นๆ ซึ) งเกี)ยวเนื)องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ

บริษทัฯ ดงันีG  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 14.0 14.4 14.0 14.0 
จัดสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     
หุน้สามญั 35.2 102.7 35.2 153.0 
พนัธบตัรรัฐบาล 1,170.0 1,215.3 1,170.0 1,196.6 
หุน้กู ้ 210.0 211.3 180.0 184.8 
 1,415.2 1,529.3 1,385.2 1,534.4 
คํ5าประกนัวงเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 
คํ5าประกนัการปฏิบัตงิาน     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 25.0 25.5 25.2 25.6 
คํ5าประกนัหนังสือคํ5าประกนัที@ออกโดยธนาคาร     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 
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10. เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีAยค้างรับ 

 ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีGยคา้งรับจาํแนกตามการวิเคราะห์ลาํดบัชัGนความ

เสี)ยงดา้นเครดิต ดงันีG  

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

การจดัชัEน 

ทรัพยสิ์นจาํนอง 

เป็นประกนั อื/น ๆ รวม 

ชัEนที/ 1 - เงินใหกู้ย้มืที/ไม่มีการเพิ/มขึEนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเสี/ยงดา้นเครดิต 1,241,508,733 8,462,402 1,249,971,135 

ชัEนที/ 3 - เงินใหกู้ย้มืที/มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 170,503,729 - 170,503,729 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีEยคา้งรับ 1,412,012,462 8,462,402 1,420,474,864 

หกั: ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน (45,189,026) - (45,189,026) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีEยคา้งรับ - สุทธิ 1,366,823,436 8,462,402 1,375,285,838 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                     

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2563 

การจดัชัEน 

ทรัพยสิ์นจาํนอง  

เป็นประกนั อื/น ๆ รวม 

ชัEนที/ 1 - เงินใหกู้ย้มืที/ไม่มีการเพิ/มขึEนอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสี/ยงดา้นเครดิต 1,151,925,259 8,266,671 1,160,191,930 

ชัEนที/ 2 - เงินใหกู้ย้มืที/มีการเพิ/มขึEนอยา่งมีนยัสาํคญัของ 

 ความเสี/ยงดา้นเครดิต  1,606,790 - 1,606,790 

ชัEนที/ 3 - เงินใหกู้ย้มืที/มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 156,802,447 - 156,802,447 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีEยคา้งรับ 1,310,334,496 8,266,671 1,318,601,167 

หกั: ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน (43,548,537) - (43,548,537) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีEยคา้งรับ - สุทธิ 1,266,785,959 8,266,671 1,275,052,630 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานแต่ละรายตามโครงการสวสัดิการบริษทัฯกาํหนดวงเงินกูย้ืมกรณีบุคคลคํGาประกนั              

ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อตัราดอกเบีGยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลกัทรัพย์

ค ํGาประกนัไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอตัราดอกเบีGยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินให้กูย้มืแก่พนกังานคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 131.4 ลา้นบาท 

และ 129.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพืCอการลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที1แสดง                     
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 135,206,776 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับงวด (8,591,213) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2563 126,615,563 

อสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนของบริษทัฯเป็นอาคารสาํนกังานให้เช่าโดย ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ                  

31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนมีจาํนวน 242.6 ลา้นบาท และ 259.2 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ซึ) งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 

และขอ้สมมติหลกัที)ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัรา

เงินเฟ้อ อตัราพืGนที)วา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นตน้ 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอยีดของบริษทัร่วม 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ ณ วนัที= สดัส่วนเงินลงทุน  

ชื=อบริษทั 
ประเภท

กิจการ 
ประเทศที=      
จดทะเบียน 

30 มิถุนายน              
2563 

31 ธนัวาคม            
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
       
Asia Insurance 

(Cambodia) Plc. 
รับประกนั

วนิาศภยั 
กมัพชูา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 

Asian Insurance 
International  

   (Holding) Limited 

ลงทุนใน

บริษทัอื=น 
เบอร์มิวดา้ 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 

Bangkok Insurance (Lao) 
Company Limited 

รับประกนั

วนิาศภยั 
ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื/อบริษทั 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  97,716,866 93,039,941 30,202,059 30,202,059 
Asian Insurance International (Holding) 

Limited 133,776,665 127,065,698 72,054,063 72,054,063 
Bangkok Insurance (Lao) Company 

Limited 25,584,469 26,264,918 27,139,600 27,139,600 
รวม 257,078,000 246,370,557 129,395,722 129,395,722 
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืCนและเงนิปันผลรับ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                                            
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื/น                       
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัที/ 

30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัที/                       

30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด
วนัที/                    30 มิถุนายน 

ชื/อบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
       
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  3,264,888 1,287,526 - - - - 
Asian Insurance International  
 (Holding) Limited 4,866,735 86,776 1,750,237 - - - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited (631,604) 539,446 - - - - 

รวม 7,500,019 1,913,748 1,750,237 - - - 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                                                                                 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื/น                       
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 
สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที/                     

30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที/                       

30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที/                    

30 มิถุนายน 
ชื/อบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  4,676,925 2,705,641 - - - - 
Asian Insurance International  
 (Holding) Limited 4,960,730 117,114 1,750,237 - - - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited (680,449) 386,686 - - - - 

รวม 8,957,206 3,209,441 1,750,237 - - - 

12.3 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   รายไดร้วมสาํหรับ กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับ 

 สินทรัพยร์วม ณ วนัที: หนี; สินรวม ณ วนัที: งวดหกเดือนสิ;นสุด งวดหกเดือนสิ;นสุด 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม วนัที: 30 มิถุนายน วนัที: 30 มิถุนายน 

บริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

         
Asia Insurance (Cambodia) Plc. 751.6 451.8 341.7 69.5 51.2 46.8 18.3 12.2 
Asian Insurance International 

(Holding) Limited 214.7 208.8 - - 4.9 0.5 3.8 0.3 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 298.6 305.1 245.3 249.8 16.2 13.5 0.1 (2.5) 
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ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย                             
(ในงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) โดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินที)จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัร่วมซึ)งยงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัร่วม  

13. ทีCดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที:แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที:ดิน อาคาร อาคารชุด 

เครื:องตกแต่ง 
ติดตั;งและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                    

ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2562 222,737,403 220,126,306 29,629 182,451,803 52,215,429 63,151,408 740,711,978 
ซื;อเพิ:มระหวา่งงวด - ราคาทุน - - - 15,316,398 21,090,674 7,003,742 43,410,814 
โอนเขา้ (ออก) ระหวา่งงวด - 

ราคาทุน 27,629 - (27,629) 35,843,251 - (35,843,251) - 
จาํหน่ายระหวา่งงวด                        

- มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - - (5,686) - (5,686) 
ค่าเสื:อมราคาสาํหรับงวด - (12,930,423) - (56,994,679) (13,137,852) - (83,062,954) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                

ณ วนัที: 30 มิถุนายน 2563 222,765,032 207,195,883 2,000 176,616,773 60,162,565 34,311,899 701,054,152 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

(หน่วย: บาท) 

  
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที/ดินเช่า อาคารเช่า รวม 

    
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2562 - - - 
รับโอนจากบญัชีสิทธิการเช่าที/ดินและอาคาร                                                       33,906,248 5,020,827 38,927,075 
ผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงนโยบาย                                   
การบญัชี (หมายเหตุ 3.2) 810,183,890 17,986,576 828,170,466 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที/ 1 มกราคม 2563 844,090,138 23,007,403 867,097,541 
เพิ/มระหวา่งงวด - 892,445 892,445 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (11,155,376) (5,579,072) (16,734,448) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 

2563 832,934,762 18,320,776 851,255,538 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

ทัGงนีG  รายการที)รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันีG  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย    

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิJนสุด

วนัที/ 30 มิถุนายน 2563 
สาํหรับงวดหกเดือนสิJนสุด
วนัที/ 30 มิถุนายน 2563 

   
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิในการใชสิ้นทรัพยที์/เช่า 8,392,014 16,734,448 
ตน้ทุนทางการเงินของหนีJ สินตามสญัญาเช่าตดัจ่าย 9,156,472 18,223,481 
รวมค่าใชจ่้าย 17,548,486 34,957,929 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา รวม 

    
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2562 110,854,604 5,525,000 116,379,604 
ซืJอเพิ/มระหวา่งงวด - ราคาทุน 751,500 2,975,000 3,726,500 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (18,722,107) - (18,722,107) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2563 92,883,997 8,500,000 101,383,997 
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16. สินทรัพย์/หนีAสินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

16.1 สินทรัพย์/หนีAสินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย/์หนีG สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีที)เกิดจากรายการดงัต่อไปนีG  

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที/แสดง                          

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ส่วนเปลี/ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที/             

30 มิถุนายน      

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน 20,500,233 - 20,500,233 - 

ค่าเผื/อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 14,956,552 14,956,552 - (506,415) 

สาํรองเบีEยประกนัภยั 231,725,589 262,530,541 (30,804,952) 43,667,768 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที/ไดรั้บรายงานแลว้ 374,076,833 353,916,560 20,160,273 5,687,723 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม

ทดแทนที/เกิดขึEนแลว้แต่ยงัมิไดรั้บรายงาน  74,870,513 59,125,734 15,744,779 773,235 

หนีE สินตามสญัญาเช่า 157,213,812 - 157,213,812 - 

สาํรองผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว 145,799,775 142,174,928 3,624,847 27,751,176 

อื/นๆ 10,607,879 11,368,301 (760,422) (10,855,582) 

รวม 1,029,751,186 844,072,616   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย 3,600,425,122 4,297,440,638 697,015,516 277,007,483 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 170,251,108 - (170,251,108) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,536,456 23,394,967 (2,141,489) (641,888) 

รวม 3,796,212,686 4,320,835,605   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,766,461,500 3,476,762,989   

รวมส่วนเปลี/ยนแปลง   710,301,489 342,883,500 

ส่วนเปลี/ยนแปลงที/รับรู้ใน:     

-  กาํไรสะสมตน้งวด   9,204,517 - 

-  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นตน้งวด   (542,707,204) - 

-  ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   4,431,504 65,876,017 

-  ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น   1,239,372,672 277,007,483 

   710,301,489 342,883,500 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเปลี/ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที/                       

30 มิถุนายน      

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน 20,500,233 - 20,500,233 - 

ค่าเผื/อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 14,956,552 14,956,552 - (506,415) 

สาํรองเบีEยประกนัภยั 231,725,589 262,530,541 (30,804,952) 43,667,768 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที/ไดรั้บรายงานแลว้ 374,076,833 353,916,560 20,160,273 5,687,723 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม

ทดแทนที/เกิดขึEนแลว้แต่ยงัมิไดรั้บรายงาน  74,870,513 59,125,734 15,744,779 773,235 

หนีE สินตามสญัญาเช่า 157,213,812 - 157,213,812 - 

สาํรองผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว 145,799,775 142,174,928 3,624,847 27,751,176 

อื/นๆ 10,607,879 11,368,301 (760,422) (10,855,582) 

รวม 1,029,751,186 844,072,616   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย 3,600,425,122 4,297,440,638 697,015,516 277,007,483 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 170,251,108 - (170,251,108) - 

รวม 3,770,676,230 4,297,440,638   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  2,740,925,044 3,453,368,022   

รวมส่วนเปลี/ยนแปลง   712,442,978 343,525,388 

ส่วนเปลี/ยนแปลงที/รับรู้ใน:     

-  กาํไรสะสมตน้งวด   9,204,517 - 

-  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นตน้งวด   (542,707,204) - 

-  ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   6,222,945 66,517,905 

-  ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น   1,239,722,720 277,007,483 

   712,442,978 343,525,388 
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16.2 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิGนสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีG  

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที1แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือน 
สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (119,898,040) (72,280,009) (119,898,040) (72,280,009) 
ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั1วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั1วคราว (33,267,507) 24,041,339 (31,767,503) 24,424,088 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน (153,165,547) (48,238,670) (151,665,543) (47,855,921) 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที1แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือน 
สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (277,013,435) (189,294,392) (277,013,435) (189,294,392) 
ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั1วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั1วคราว 4,431,504 65,876,017 6,222,945 66,517,905 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน (272,581,931) (123,418,375) (270,790,490) (122,776,487) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณกาํไรทางบญัชีสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสิGนสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กบัอตัราภาษีเงินไดที้)ใช ้สามารถแสดงไดด้งันีG   

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที1แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน                         

สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือน                        
สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
     
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,085,483,226 724,430,396 1,077,983,207 722,516,648 
อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (217,096,645) (144,886,079) (215,596,641) (144,503,330) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดก่อน (30,585) - (30,585) - 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ที1ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 63,961,683 96,647,409 63,961,683 96,647,409 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน (153,165,547) (48,238,670) (151,665,543) (47,855,921) 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน                       

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน                         

สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือน                        
สิLนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
     

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,873,686,713 1,381,616,420 1,864,729,507 1,378,406,979 
อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (374,737,342) (276,323,284) (372,945,901) (275,681,396) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดก่อน (30,585) - (30,585) - 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ที1ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 102,185,996 152,904,909 102,185,996 152,904,909 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน (272,581,931) (123,418,375) (270,790,490) (122,776,487) 
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17. หนีAสินจากสัญญาประกนัภัย  
(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 

 
หนีL สินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หนีL สินส่วนที1เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
ค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 6,385,577,238 (3,747,237,066) 2,638,340,172 
ค่าสินไหมทดแทนที1เกิดขึLนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 482,994,774 (108,642,211) 374,352,563 
สาํรองเบีLยประกนัภยั    
สาํรองเบีLยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 10,068,902,534 (2,812,656,713) 7,256,245,821 
รวม 16,937,474,546 (6,668,535,990) 10,268,938,556 

 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
หนีL สินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หนีL สินส่วนที1เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 5,286,881,805 (2,715,777,667) 2,571,104,138 
   ค่าสินไหมทดแทนที1เกิดขึLนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 344,276,876 (48,648,207) 295,628,669 
สาํรองเบีLยประกนัภยั    
   สาํรองเบีLยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 9,978,381,703 (2,887,905,883) 7,090,475,820 
รวม 15,609,540,384 (5,652,331,757) 9,957,208,627 
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17.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน

สิGนสุดวนัที)                          

30 มิถุนายน 2563 

สาํหรับปีสิGนสุดวนัที) 

31 ธนัวาคม 2562 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,631,158,681 6,459,828,503 

ค่าสินไหมทดแทนที)เกิดขึGนระหวา่งงวดปัจจุบนั 5,555,160,104 9,430,899,690 

การเปลี)ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

 ที)เกิดขึGนในงวดก่อน 810,296,259 (162,150,764) 

การเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ

สาํรองค่าสินไหมทดแทน - (128,430,547) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (5,128,043,032) (9,968,988,201) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 6,868,572,012 5,631,158,681 

17.2 สํารองเบีAยประกนัภัยทีCยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน

สิGนสุดวนัที) สาํหรับปีสิGนสุดวนัที)  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 9,978,381,703 8,275,770,417 

เบีGยประกนัภยัรับสาํหรับงวด 11,133,829,645 21,008,919,254 

เบีGยประกนัภยัที)ถือเป็นรายไดใ้นงวดนีG  (11,043,308,814) (19,306,307,968) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 10,068,902,534 9,978,381,703 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

31 

18. เจ้าหนีAบริษทัประกนัภัยต่อ  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

   

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,177,572,505 1,105,589,102 

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 1,415,644,111 1,448,132,239 

รวมเจา้หนีGบริษทัประกนัภยัต่อ 2,593,216,616 2,553,721,341 

19. หนีAสินตามสัญญาเช่า 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที1ดิน อาคาร 
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 
หนีL สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที1 

31 ธนัวาคม 2562  - - 35,698 40,023,533 40,059,231 
ผลกระทบจากการเปลี1ยนแปลงนโยบาย                         
การบญัชี (หมายเหตุ 3.2) 705,588,525 17,232,684 - - 722,821,209 
หนีL สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที1                         

1 มกราคม 2563 705,588,525 17,232,684 35,698 40,023,533 762,880,440 
บวก: สญัญาเช่าใหม่เพิ1มขึLนระหวา่งงวด - 892,445 - 20,817,520 21,709,965 
บวก: ตน้ทุนทางการเงินระหวา่งงวด 17,824,485 398,996 500 1,286,310 19,510,291 
หกั: ชาํระหนีL สินตามสญัญาเช่า 
 ระหวา่งงวด - (5,631,091) (36,198) (12,364,349) (18,031,638) 
หนีL สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที1                       

30 มิถุนายน 2563 723,413,010 12,893,034 - 49,763,014 786,069,058 
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20. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่  

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่

มีการเปลี)ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที)รายงาน 

20.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิGนสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 

สามารถแยกตามประเภทของผลิตภณัฑไ์ดด้งันีG  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัที= 30 มิถุนายน 2563 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็อื=น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีAยประกนัภยัรับ 382,836,737 140,801,586 2,220,390,822 2,253,665,260 4,997,694,405 

หกั: เบีAยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (128,102,997) (84,097,406) (84,738,236) (1,262,744,966) (1,559,683,605) 

เบีAยประกนัภยัรับสุทธิ 254,733,740 56,704,180 2,135,652,586 990,920,294 3,438,010,800 

บวก: สาํรองเบีAยประกนัภยัที=ยงั      

   ไม่ถือเป็นรายไดล้ดจากงวดก่อน   1,380,046 4,348,524 141,290,501 202,807,219 349,826,290 

เบีAยประกนัภยัที=ถือเป็นรายได ้ 256,113,786 61,052,704 2,276,943,087 1,193,727,513 3,787,837,090 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 41,942,275 14,932,389 26,253,129 208,909,242 292,037,035 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 298,056,061 75,985,093 2,303,196,216 1,402,636,755 4,079,874,125 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 73,583,861 23,777,856 1,367,641,305 513,180,481 1,978,183,503 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 69,446,297 10,593,926 341,408,458 241,642,846 663,091,527 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื=น 61,054,538 19,661,524 273,835,116 295,194,197 649,745,375 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 204,084,696 54,033,306 1,982,884,879 1,050,017,524 3,291,020,405 

กาํไรจากการรับประกนัภยั 93,971,365 21,951,787 320,311,337 352,619,231 788,853,720 

รายไดจ้ากการลงทุน     380,955,756 

กาํไรจากเงินลงทุน      169,396,111 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม     7,500,019 

รายไดอื้=น     41,547,587 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (214,243,124) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (24,048,472) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (9,853,423) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที=คาดวา่จะเกิดขึAน     (54,624,948) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     1,085,483,226 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (153,165,547) 

กาํไรสุทธิ     932,317,679 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัที= 30 มิถุนายน 2562 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็อื=น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีAยประกนัภยัรับ 369,049,838 140,258,324 2,222,921,154 2,078,725,629 4,810,954,945 

หกั: เบีAยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (112,142,874) (76,680,217) (58,134,834) (1,097,096,888) (1,344,054,813) 

เบีAยประกนัภยัรับสุทธิ 256,906,964 63,578,107 2,164,786,320 981,628,741 3,466,900,132 

บวก (หกั): สาํรองเบีAยประกนัภยัที=ยงั      

   ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ=ม) ลดจากงวดก่อน   6,335,235 (3,564,666) (310,440,080) 18,007,931 (289,661,580) 

เบีAยประกนัภยัที=ถือเป็นรายได ้ 263,242,199 60,013,441 1,854,346,240 999,636,672 3,177,238,552 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 45,644,019 17,241,599 18,533,027 205,313,537 286,732,182 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 308,886,218 77,255,040 1,872,879,267 1,204,950,209 3,463,970,734 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 32,252,036 24,005,230 1,213,166,197 452,140,104 1,721,563,567 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 76,698,952 12,027,605 338,903,668 236,291,559 663,921,784 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื=น 67,685,096 22,747,121 247,947,101 249,022,686 587,402,004 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 176,636,084 58,779,956 1,800,016,966 937,454,349 2,972,887,355 

กาํไรจากการรับประกนัภยั 132,250,134 18,475,084 72,862,301 267,495,860 491,083,379 

รายไดจ้ากการลงทุน     376,266,641 

กาํไรจากเงินลงทุน      99,049,355 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,913,748 

รายไดอื้=น     42,790,960 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (264,580,408) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (21,425,546) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (667,733) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     724,430,396 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (48,238,670) 

กาํไรสุทธิ     676,191,726 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิAนสุดวนัที= 30 มิถุนายน 2563 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั                

เบด็เตลด็อื=น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีAยประกนัภยัรับ 774,186,917 304,871,205 4,665,456,774 5,389,314,749 11,133,829,645 

หกั: เบีAยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (285,832,067) (185,953,250) (152,367,179) (2,835,358,908) (3,459,511,404) 

เบีAยประกนัภยัรับสุทธิ 488,354,850 118,917,955 4,513,089,595 2,553,955,841 7,674,318,241 

บวก (หกั): สาํรองเบีAยประกนัภยัที=ยงั                    

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ=ม) ลดจากงวดก่อน   26,763,435 6,491,041 2,918,120 (201,942,597) (165,770,001) 

เบีAยประกนัภยัที=ถือเป็นรายได ้ 515,118,285 125,408,996 4,516,007,715 2,352,013,244 7,508,548,240 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 105,169,426 38,515,479 44,919,434 528,648,623 717,252,962 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 620,287,711 163,924,475 4,560,927,149 2,880,661,867 8,225,801,202 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 168,391,367 18,439,364 2,863,892,160 1,077,577,600 4,128,300,491 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 145,197,416 24,935,042 715,089,799 564,053,503 1,449,275,760 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื=น 120,429,532 42,890,979 516,422,248 563,765,136 1,243,507,895 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 434,018,315 86,265,385 4,095,404,207 2,205,396,239 6,821,084,146 

กาํไรจากการรับประกนัภยั 186,269,396 77,659,090 465,522,942 675,265,628 1,404,717,056 

รายไดจ้ากการลงทุน     781,555,741 

กาํไรจากเงินลงทุน      199,548,487 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     8,957,206 

รายไดอื้=น     92,854,100 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (491,913,826) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (47,341,159) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (19,510,291) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที=คาดวา่จะเกิดขึAน     54,624,948     (55,180,601) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     1,873,686,713 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (272,581,931) 

กาํไรสุทธิ     1,601,104,782 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิAนสุดวนัที= 30 มิถุนายน 2562 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 
ประกนัภยั                
เบด็เตลด็อื=น รวม 

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

เบีAยประกนัภยัรับสุทธิ 518,936,515 127,989,603 4,130,646,601 2,097,258,619 6,874,831,338 
บวก (หกั): สาํรองเบีAยประกนัภยัที=ยงั                    
ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ=ม) ลดจากงวดก่อน   14,828,912 (10,136,708) (545,727,981) (124,535,434) (665,571,211) 

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

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

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

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

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

รายไดจ้ากการลงทุน     717,372,344 
กาํไรจากเงินลงทุน      100,864,391 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     3,209,441 
รายไดอื้=น     90,090,361 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (550,299,027) 
ค่าใชจ่้ายลงทุน     (40,679,554) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1,370,643) 

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

กาํไรสุทธิ     1,258,198,045 

 สินทรัพย์และหนีG สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ  วนัที)  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี

ดงัต่อไปนีG   

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็อื/น รวมส่วนงาน 

ส่วนที/                      
ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์        
ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2563 476,305,184 187,490,554 902,922,577 7,709,738,438 9,276,456,753 47,396,415,753 56,672,872,506 
ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2562  429,558,778 225,335,908 1,042,583,012 6,926,471,876 8,623,949,574 48,703,133,777 57,327,083,351 
หนี,สิน        
ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2563 3,028,427,534 311,898,045 6,567,349,280 11,125,599,964 21,033,274,823 6,690,635,759 27,723,910,582 
ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2562  2,963,050,178 372,716,932 6,575,489,501 9,953,314,954 19,864,571,565 6,439,414,700 26,303,986,265 
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20.2 ข้อมูลเกีCยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัG นรายได้และสินทรัพยที์)แสดงอยู่ใน                 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

20.3 ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิGนสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีเบีGยประกนัภยัรับจาก

คู่คา้รายใหญ่จาํนวนหนึ)งราย ดงัต่อไปนีG  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิLนสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิLนสุด 
 วนัที1 30 มิถุนายน วนัที1 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
     
เบีLยประกนัภยัรับ 624 997 1,345 1,454 

21. ผลขาดทุนด้านเครดติทีCคาดว่าจะเกดิขึAน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิLนสุด                   
วนัที1 30 มิถุนายน 2563 

สาํหรับงวดหกเดือนสิLนสุด                   
วนัที1 30 มิถุนายน 2563 

   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (87,927) (37) 
รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ 531,124 548,685 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 52,721,940 52,991,464 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีLยคา้งรับ 1,459,811 1,640,489 
รวม 54,624,948 55,180,601 

22. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขัGนพืGนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี)ย

ถ่วงนํGาหนกัของหุน้สามญัที)ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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23. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลที)ประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนสิGนสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันีG  

 
อนุมติัโดย 

จาํนวน 
เงินปันผลรวม 

จาํนวน 
เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลครัL งที1 1 มติที1ประชุมคณะกรรมการ    
   สาํหรับปี 2563    ครัL งที1 3/63 เมื1อวนัที1    
    15 พฤษภาคม 2563 319.4 3.00 
เงินปันผลระหวา่งกาลครัL งที1 4 มติที1ประชุมคณะกรรมการ    
   สาํหรับปี 2562    ครัL งที1 2/63 เมื1อวนัที1    
    13 เมษายน 2563 532.3 5.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2563  851.7  

 

 
อนุมติัโดย 

จาํนวน 
เงินปันผลรวม 

จาํนวน 
เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลครัL งที1 1 มติที1ประชุมคณะกรรมการ    
   สาํหรับปี 2562    ครัL งที1 2/62 เมื1อวนัที1    
    10 พฤษภาคม 2562 319.4 3.00 
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2561 มติที1ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
    ประจาํปี ครัL งที1 26   
    เมื1อวนัที1 26 เมษายน 2562 532.3 5.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2562  851.7  
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24. รายการธุรกจิกบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 

24.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที) เกี)ยวข้องกันบริษัทฯคาํนึงถึงเนืG อหาของ

ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีG  

รายชื&อกิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกนัวนิาศภยั เป็นบริษทัร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอื&น เป็นบริษทัร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกนัวนิาศภยั เป็นบริษทัร่วม 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บริการเชืKอเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พลงังานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิKงส์ จาํกดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ขนส่งนํKามนัทางท่อ จาํกดั พลงังานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอินโด คอร์ดซ่า จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ประกนัชีวติ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยโอริกซ์ลีสซิ&ง จาํกดั ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
Asia Insurance (Investments) Limited ลงทุนในบริษทัอื&น การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิKล จาํกดั (มหาชน) เครื&องใชไ้ฟฟ้า การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ฟูรูกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) เครื&องใชไ้ฟฟ้า การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) การแพทย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอกกลา๊ส จาํกดั (มหาชน) บรรจุภณัฑ ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัววิฒัน ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จาํกดั บนัเทิงและสนัทนาการ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซิ&ง จาํกดั ชิKนส่วนอิเลค็ทรอนิคส์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอเชียเสริมกิจ จาํกดั ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัวนิาศภยั การถือหุน้ 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
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24.2  รายการทีCสําคญักบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิGนสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีรายการธุรกิจที)
สําคญักบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ทัGงนีG  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ) งเป็นไปตามเงื)อนไขที)          
ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเหล่านัGน โดยสามารถสรุปรายการที)สาํคญัไดด้งันีG   

   (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด
วนัที/ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด
วนัที/ 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม 
 และกจิการที*เกี*ยวข้องกนั      
รายได้      
เบีEยประกนัภยัรับ 173,588 130,694 366,814 332,439 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
ค่าบาํเหน็จรับ 57,040 47,182 116,484 98,705 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัภยั

ต่อตามประเภทของการประกนัภยั
และสญัญาประกนัต่อ 

ดอกเบีEยรับ(1) 21,361 17,622 43,688 32,752 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและ
บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนัใหก้บัลูกคา้
ทั/วไป 

เงินปันผลรับ(1) 224,390 201,269 458,389 414,484 ตามที/ประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ(2) 1,208 1,208 2,416 2,416 อตัราเดียวกบัที/บริษทัฯคิดกบัลูกคา้

ทั/วไป 
ค่าใช้จ่าย      
เบีEยประกนัภยัจ่ายจากการ
เอาประกนัต่อ 

179,697 149,438 367,794 311,387 เป็นปกติทางการคา้ของการ
ประกนัภยัต่อตามประเภทของการ
ประกนัภยัและสญัญาประกนัต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(โอนกลบั) 

(40,097) (82,195) (91,310) (149,630) ตามที/เกิดขึEนจริง 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 21,955 17,967 39,916 34,448 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมบริหาร
กองทุนส่วนบุคคล(3) 

- 78 - 139 อตัราใกลเ้คียงกบัที/บริษทัที/เกี/ยวขอ้ง
กนัคิดกบัลูกคา้ทั/วไป 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการ
ซืEอขายหลกัทรัพย(์3) 

446 442 621 573 อตัราใกลเ้คียงกบัที/บริษทัที/เกี/ยวขอ้ง
กนัคิดกบัลูกคา้ทั/วไป 

ส่วนของเจ้าของ      
เงินปันผลจ่าย 112,331 106,448 112,331 106,448 ตามที/ประกาศจ่าย 

(1) 
แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(2) 
แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดอื้=น” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(3) 
แสดงรวมอยูใ่นรายการ “ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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24.3 ยอดคงค้างระหว่างกนั 

ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงคา้งที)สาํคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการที)เกี)ยวขอ้ง

กนั สรุปไดด้งันีG  

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัร่วม   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - ราคาทุน 129,396 129,396 
บริษทัที@เกี@ยวข้องกนั   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 6,880,357 5,559,220 
เบีLยประกนัภยัคา้งรับ 33,531 37,480 
ดอกเบีLยหุน้กูค้า้งรับ (1) 109 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 6,923 7,090 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 27,155 14,138 
เงินลงทุนเผื1อขายที1วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น   
 ตราสารทุน 18,898,275 23,257,829 
 ตราสารหนีL  9,341 - 
เงินลงทุนทั1วไป - 600,377 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีLยคา้งรับ 160,570 157,578 
สินทรัพยอื์1น   
เงินมดัจาํและค่าสมาชิกสนามกอลฟ์  36,148 36,293 
ลูกหนีLจากการขายหลกัทรัพย ์ - 79 
เจา้หนีLบริษทัประกนัภยัต่อ   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 105,796 104,373 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 93,622 45,810 
หนีL สินจากสญัญาประกนัภยั   
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 23 318 
หนีL สินอื1น   
หนีL สินตามสญัญาเช่า - 36 
เจา้หนีLจากการซืLอหลกัทรัพย ์ 88 2,923 

(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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24.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิGนสุดวนัที)  30 มิถุนายน  2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานที)ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนีG  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิLนสุด                              
วนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิLนสุด                              
วนัที1 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
     
ผลประโยชนร์ะยะสัLน 21.5 22.7 43.5 45.0 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 2.1 1.0 4.0 2.0 
รวม 23.6 23.7 47.5 47.0 

25. หนีAสินทีCอาจเกดิขึAนภายหน้าและภาระผูกพนั 

25.1 ภาระผูกพนัเกีCยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขัGนตํ)าที)ตอ้งจ่ายในอนาคตทัGงสิGนภายใตส้ญัญาเช่าและบริการ

ที)เกี)ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัGนและสญัญาเช่าซึ)งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า ดงันีG  

(หน่วย: บาท) 

จ่ายชาํระ  30 มิถุนายน 2563 

   

ภายใน 1 ปี  1,915,224 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  602,580 

25.2 ภาระผูกพนัเกีCยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัที)เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื)อตกแต่ง                    

ต่อเติมอาคารและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวน 28.2 ลา้นบาท และ 34.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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25.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 

2,587.6 ลา้นบาท และ 2,968.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ) งผลของการพิจารณาคดี

ดงักล่าวยงัไม่สิGนสุด โดยความรับผิดของบริษทัฯจาํกดัอยูที่)มูลค่าที)ต ํ)ากวา่ของทุนประกนัหรือทุนทรัพยที์)ถูก

ฟ้องร้องดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนรวม 379.4 ลา้นบาท และ 779.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัฯไดพิ้จารณาและประเมินผลเสียหายที)อาจเกิดขึGนจากคดีความดงักล่าวเป็นจาํนวนประมาณ 108.1 

ลา้นบาท และ 105.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ) งไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ในรายการ “หนีG สินจากสญัญาประกนัภยั” ในงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัดงักล่าว  

26. มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

ณ วนัที)  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัGนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีG  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

เงนิลงทุนเผื@อขายที@วดัมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 3,538 - 3,538 - 3,691 3,691 
ตราสารหนีLภาคเอกชน - 597 - 597 - 968 968 
หุน้ทุน 21,029 - 2,796 23,825 26,300 - 26,300 
หน่วยลงทุน 1,785 46 - 1,831 1,998 54 2,052 
รวม 22,814 4,181 2,796 29,791 28,298 4,713 33,011 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑด์งันีG  

(ก) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนีGภาคเอกชน คาํนวณโดยใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนที)ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีGไทย 

(ข) มูลค่ายติุธรรมหุน้ทุนหรือหน่วยลงทุนที)เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแสดงตามราคาตลาด  

(ค) มูลค่ายุติธรรมหุ้นทุนที)ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า เช่น 

อตัราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบญัชี หรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ) งคิดลดดว้ยอตัราตน้ทุนถวัเฉลี)ย

ถ่วงนํGาหนกัของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลกัทรัพย ์ 
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(ง) มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที)มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที)
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัGนของมูลค่ายติุธรรม 

27. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีG ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษทัฯเมื)อวนัที) 6 สิงหาคม 

2563 


