บ ท ก ง ทพป กนภ จ กด (ม ชน)
ง นก บท น ข้ ม ท งก งน
่ งก
บง ด ม ด น
ก ด น น ด นท 30 มถน น 2563

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
น ต่ ผ้ถ ้นข งบ ท ก ง ทพป กนภ จ กด (ม ชน)
ข้ พ จ้ ด้ บท นงบ ดงฐ น ก งนท ดง งน งทนต ม ธ ่ น ด้ ณ นท 30 มถน น 2563
งบก ข ดทน บด จท ดง งน งทนต ม ธ ่ น ด้
บง ด ม ด น
ก ด น น ด น ด กน
งบ ดงก ป น ป ง ่ นข ง จ้ ข ง งบก
งน ดท ดง งน งทนต ม ธ ่ น ด้
บง ด
ก ด น น ด น ด กน
ม ตป ก บงบก งน
่ งก บบ ่ ข งบ ท ก ง ทพป กนภ
จ กด (ม ชน)
ด้ บท นข้ ม ท งก งน ฉพ กจก ข งบ ท ก ง ทพป กนภ จ กด (ม ชน)
ด้ ช่นกน ( ม ก ่ “ข้ ม ท งก งน
่ งก ”) ซงผ้บ ข งกจก ปนผ้ บผดช บ นก จดท
น น ข้ ม ท งก งน
่ งก
่ นต มม ต ฐ นก บญช ฉบบท 34 ง ก
ง นท งก งน
่ งก ่ นข้ พ จ้ ปนผ้ บผดช บ นก ้ข้ ป ก กบข้ ม ท งก งน
่ งก ดงก ่ จ กผ
ก บท นข งข้ พ จ้
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ พ จ้ ด้ปฏบตง น บท นต มม ต ฐ นง น บท น
2410 ง ก บท นข้ ม ท งก งน
่ งก ด ผ้ บบญช บ นญ ตข งกจก ก บท นดงก ่ ป ก บด้ ก ช้ ธก บถ ม
บค ก ซง ่ น ญ่ ปนผ้ บผดช บด้ นก งน บญช ก ค ์ ป บ ท บ ธก บท น น
ก บท นนมข บ ขตจ กดก ่ ก ต จ บต มม ต ฐ นก บบญชท ้ข้ พ จ้ ม่ ม ถ ด้ค ม
ช มน ่ จ พบ งทมน คญทง มดซง จพบ ด้จ กก ต จ บ ดงนนข้ พ จ้ จง ม่ ด้ ดงค ม นต่
ข้ ม ท งก งน
่ งก ท บท น
ข้ อสรุป
ข้ พ จ้ ม่พบ งท ปน ต ้ ช ่ ข้ ม ท งก งน
ฉบบท 34 ง ก
ง นท งก งน
่ งก น

ชด ง ด ณช ์
ผ้ บบญช บ นญ ต ขท บ น 4951
บ ท นกง น
จ กด
ก ง ทพ : 6 ง คม 2563

่ งก ดงก ่ ม่ ด้จดท ขนต มม ต ฐ นก บญช
คญจ กก บท นข งข้ พ จ้

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที? 30 มิถนุ ายน 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแH สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
หมายเหตุ 30 มิถนุ ายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุ ายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบีย? ประก ันภัยค ้างรับ
รายได้จากการลงทุนค ้างรับ
สินทรัพย์จากการประก ันภัยต่อ
ลูกหนีจ? ากสัญญาประก ันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยืู้ ม
เงินให้กยืู้ มและดอกเบีย? ค ้างรับ
อสังหาริมทรัพย์เพือH การลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีดH นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อนืH
สิทธิการเช่าทีดH นิ และอาคาร
อืนH ๆ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึHงของงบการเงินนี?

4
5
6
7
8

208,463,983
2,388,102,771
108,863,209
6,668,535,990
354,410,639

138,824,094
2,781,688,227
71,681,658
5,652,331,757
393,520,487

208,463,983
2,388,102,771
108,863,209
6,668,535,990
354,410,639

138,824,094
2,781,688,227
71,681,658
5,652,331,757
393,520,487

9.1

42,613,647,034
1,375,285,838
126,615,563
257,078,000
701,054,152
851,255,538
101,383,997

44,958,408,793
1,313,733,175
135,206,776
246,370,557
740,711,978
116,379,604

42,613,647,034
1,375,285,838
126,615,563
129,395,722
701,054,152
851,255,538
101,383,997

44,958,408,793
1,313,733,175
135,206,776
129,395,722
740,711,978
116,379,604

918,175,792
56,672,872,506

38,927,075
739,299,170
57,327,083,351

918,175,792
56,545,190,228

38,927,075
739,299,170
57,210,108,516

10
11
12.1
13
14
15

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที? 30 มิถนุ ายน 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแH สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
หมายเหตุ 30 มิถนุ ายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุ ายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนสิีD นและส่ วนของเจ้าของ
หนสิีD น
หนีส? ินจากสัญญาประก ันภัย
เจ้าหนีบ? ริษทั ประก ันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค ้างจ่าย
หนีส? ินตามสัญญาเช่า
ภาระผ ูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส? ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส? ินอืนH
เบีย? ประก ันภัยรับล่วงหน้า
ค ่านายหน้าค ้างจ่าย
ค ่าใช้จ่ายค ้างจ่าย
อืนH ๆ
รวมหนสิีD น
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและช ําระแล้ว
หุน้ สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลค ่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเก ินมูลค ่าหุน้ สามัญ
ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืนH
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
องค ์ประกอบอืนH ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนสิีD นและส่ วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึHงของงบการเงินนี?

17
18
19
16.1

16,937,474,546
2,593,216,616
221,835,993
786,069,058
728,998,874
2,766,461,500

15,609,540,384
2,553,721,341
136,230,766
40,059,231
710,874,638
3,476,762,989

16,937,474,546
2,593,216,616
221,835,993
786,069,058
728,998,874
2,740,925,044

15,609,540,384
2,553,721,341
136,230,766
40,059,231
710,874,638
3,453,368,022

1,745,393,060
399,030,059
758,175,289
787,255,587
27,723,910,582

1,810,511,932
416,503,130
683,969,720
865,812,134
26,303,986,265

1,745,393,060
399,030,059
758,175,289
787,255,587
27,698,374,126

1,810,511,932
416,503,130
683,969,720
865,812,134
26,280,591,298

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

106,470,000
7,000,000,000
4,935,984,715
14,399,307,209
28,948,961,924
56,672,872,506
-

106,470,000
7,000,000,000
4,223,458,003
17,185,969,083
31,023,097,086
57,327,083,351
-

106,470,000
7,000,000,000
4,831,445,613
14,401,700,489
28,846,816,102
56,545,190,228
-

106,470,000
7,000,000,000
4,126,084,666
17,189,762,552
30,929,517,218
57,210,108,516
-

กรรมการ

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดื อนสิDนสุดวันที? 30 มิถนุ ายน 2563

หมายเหตุ

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย? ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย? ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย? ประก ันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีย? ประก ันภัยทียH งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ (เพิมH )
ลดจากงวดก ่อน
เบีย? ประก ันภัยทีถH อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
12.2
รายได้อนืH
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนH
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคH าดว่าจะเก ิดขึ?น
21
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
16.2
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื?น:
รายการทีจH ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งก ําไรเบ็ดเสร็จอืนH จากบริษทั ร่วม
12.2
ก ําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือH ขายทีวH ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนH
รวมรายการทีจH ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจH ัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื?นสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น:
22
ก ําไรต่อหุน้ ขั?นพืน? ฐาน
ก ําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึHงของงบการเงินนี?

งบการเงิน
ทีแH สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2563
2562

4,997,694,405
(1,559,683,605)
3,438,010,800

4,810,954,945
(1,344,054,813)
3,466,900,132

4,997,694,405
(1,559,683,605)
3,438,010,800

4,810,954,945
(1,344,054,813)
3,466,900,132

349,826,290
3,787,837,090
292,037,035
380,955,756
169,396,111
7,500,019
41,547,587
4,679,273,598

(289,661,580)
3,177,238,552
286,732,182
376,266,641
99,049,355
1,913,748
42,790,960
3,983,991,438

349,826,290
3,787,837,090
292,037,035
380,955,756
169,396,111
41,547,587
4,671,773,579

(289,661,580)
3,177,238,552
286,732,182
376,266,641
99,049,355
42,790,960
3,982,077,690

3,276,125,428
(1,297,941,925)
663,091,527
649,745,375
214,243,124
24,048,472
9,853,423
54,624,948
3,593,790,372
1,085,483,226
(153,165,547)
932,317,679

2,285,882,470
(564,318,903)
663,921,784
587,402,004
264,580,408
21,425,546
667,733
3,259,561,042
724,430,396
(48,238,670)
676,191,726

3,276,125,428
(1,297,941,925)
663,091,527
649,745,375
214,243,124
24,048,472
9,853,423
54,624,948
3,593,790,372
1,077,983,207
(151,665,543)
926,317,664

2,285,882,470
(564,318,903)
663,921,784
587,402,004
264,580,408
21,425,546
667,733
3,259,561,042
722,516,648
(47,855,921)
674,660,727

1,750,237

-

-

-

1,222,039,334
1,223,789,571
(244,757,914)

(1,172,549,887)
(1,172,549,887)
234,509,978

1,222,039,334
1,222,039,334
(244,407,866)

(1,172,549,887)
(1,172,549,887)
234,509,978

979,031,657
979,031,657
1,911,349,336

(938,039,909)
(938,039,909)
(261,848,183)

977,631,468
977,631,468
1,903,949,132

(938,039,909)
(938,039,909)
(263,379,182)

8.76

6.35

8.70

6.34

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดื อนสิDนสุดวันที? 30 มิถนุ ายน 2563

หมายเหตุ

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย? ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย? ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย? ประก ันภัยรับสุทธิ
หัก: สํารองเบีย? ประก ันภัยทียH งั ไม่ถอื เป็ นรายได้เพิมH
จากงวดก ่อน
เบีย? ประก ันภัยทีถH อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
12.2
รายได้อนืH
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนH
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคH าดว่าจะเก ิดขึ?น
21
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
16.2
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื?น:
รายการทีจH ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งก ําไรเบ็ดเสร็จอืนH จากบริษทั ร่วม
12.2
ขาดทุนจากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือH ขายทีวH ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนH
รวมรายการทีจH ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
บวก: ภาษีเงินได้
รายการทีจH ัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื?นสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น:
22
ก ําไรต่อหุน้ ขั?นพืน? ฐาน
ก ําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึHงของงบการเงินนี?

งบการเงิน
ทีแH สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2563
2562

11,133,829,645
(3,459,511,404)
7,674,318,241

9,707,157,307
(2,832,325,969)
6,874,831,338

11,133,829,645
(3,459,511,404)
7,674,318,241

9,707,157,307
(2,832,325,969)
6,874,831,338

(165,770,001)
7,508,548,240
717,252,962
781,555,741
199,548,487
8,957,206
92,854,100
9,308,716,736

(665,571,211)
6,209,260,127
595,473,914
717,372,344
100,864,391
3,209,441
90,090,361
7,716,270,578

(165,770,001)
7,508,548,240
717,252,962
781,555,741
199,548,487
92,854,100
9,299,759,530

(665,571,211)
6,209,260,127
595,473,914
717,372,344
100,864,391
90,090,361
7,713,061,137

6,354,769,224
(2,226,468,733)
1,449,275,760
1,243,507,895
491,913,826
47,341,159
19,510,291
55,180,601
7,435,030,023
1,873,686,713
(272,581,931)
1,601,104,782

4,466,804,707
(1,146,967,057)
1,323,054,500
1,099,412,784
550,299,027
40,679,554
1,370,643
6,334,654,158
1,381,616,420
(123,418,375)
1,258,198,045

6,354,769,224
(2,226,468,733)
1,449,275,760
1,243,507,895
491,913,826
47,341,159
19,510,291
55,180,601
7,435,030,023
1,864,729,507
(270,790,490)
1,593,939,017

4,466,804,707
(1,146,967,057)
1,323,054,500
1,099,412,784
550,299,027
40,679,554
1,370,643
6,334,654,158
1,378,406,979
(122,776,487)
1,255,630,492

1,750,237

-

-

-

(6,198,613,597)
(6,196,863,360)
1,239,372,672

(1,385,037,412)
(1,385,037,412)
277,007,483

(6,198,613,597)
(6,198,613,597)
1,239,722,720

(1,385,037,412)
(1,385,037,412)
277,007,483

(4,957,490,688)
(4,957,490,688)
(3,356,385,906)

(1,108,029,929)
(1,108,029,929)
150,168,116

(4,958,890,877)
(4,958,890,877)
(3,364,951,860)

(1,108,029,929)
(1,108,029,929)
147,600,563

15.04

11.82

14.97

11.79

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดื อนสิDนสุดวันที? 30 มิถนุ ายน 2563

กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเน ินงาน
เบีย? ประก ันภัยรับจากการประก ันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายจากการประก ันภัยต่อ
ดอกเบีย? รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืนH
รายได้อนืH
ค ่าสินไหมทดแทนจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนH
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยืู้ ม
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเน ินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีดH นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากก ิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีดH นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในก ิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ช ําระหนีส? ินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ค ่าเผือH ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคH าดว่าจะเก ิดขึ?นเพิมH ขึ?น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม? ขึDน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิDนงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม? เติม
รายการทีมH ิใช่เงินสด
หนีส? ินตามสัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึHงของงบการเงินนี?

หมายเหตุ

23
4

งบการเงิน
ทีแH สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2563
2562

11,010,911,218
(1,517,300,381)
145,943,166
597,869,663
80,035,151
11,660,429
(4,740,396,476)
(1,370,836,986)
(1,426,297,819)
(500,817,363)
(27,023,813)
(193,745,418)
9,916,890,332
(11,022,147,086)
964,744,617

9,814,875,393
(1,401,716,972)
143,003,829
567,510,137
79,927,467
10,045,023
(3,665,783,385)
(1,208,946,618)
(1,263,101,017)
(517,803,306)
(29,627,768)
(180,806,615)
(1,760,338,750)
283,475,198
870,712,616

11,010,911,218
(1,517,300,381)
145,943,166
597,869,663
80,035,151
11,660,429
(4,740,396,476)
(1,370,836,986)
(1,426,297,819)
(500,817,363)
(27,023,813)
(193,745,418)
9,916,890,332
(11,022,147,086)
964,744,617

9,814,875,393
(1,401,716,972)
143,003,829
567,510,137
79,927,467
10,045,023
(3,665,783,385)
(1,208,946,618)
(1,263,101,017)
(517,803,306)
(29,627,768)
(180,806,615)
(1,760,338,750)
283,475,198
870,712,616

1,164,206
1,164,206

142,153
142,153

1,164,206
1,164,206

142,153
142,153

(22,750,795)
(3,726,500)
(26,477,295)
(25,313,089)

(43,075,992)
(2,800)
(43,078,792)
(42,936,639)

(22,750,795)
(3,726,500)
(26,477,295)
(25,313,089)

(43,075,992)
(2,800)
(43,078,792)
(42,936,639)

(18,031,638)
(851,760,000)
(869,791,638)
(1)
69,639,889
138,824,094
208,463,983
-

(851,760,000)
(851,760,000)
(23,984,023)
419,566,786
395,582,763

(18,031,638)
(851,760,000)
(869,791,638)
(1)
69,639,889
138,824,094
208,463,983
-

(851,760,000)
(851,760,000)
(23,984,023)
419,566,786
395,582,763

21,709,965

-

21,709,965

-

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย? นแปลงส่ วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดื อนสิDนสุดวันที? 30 มิถนุ ายน 2563
(หน่วย: บาท)

ทุนออกจําหน่าย
หมายเหตุ และช ําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 1 มกราคม 2562
จัดสรรก ําไรสะสมไปเป็ นสํารองอืนH
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนH สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 30 มิถนุ ายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลียH นแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนH สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 30 มิถนุ ายน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึHงของงบการเงินนี?

23

3
23

งบการเงินทีแH สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค ์ประกอบอืนH ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเก ินทุน
จากการวัดมูลค ่า
ส่วนแบ่งขาดทุน เงินลงทุนเผือH ขายด้วย
ก ําไรสะสม
เบ็ดเสร็จอืนH ใน มูลค ่ายุตธิ รรมผ่านก ําไร
ส่วนเก ิน
จัดสรรแล้ว
บริษทั ร่วม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนH
มูลค ่าหุน้ สามัญ สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืนH
ยังไม่ไ ด้จัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รวม

รวม

1,064,700,000
1,064,700,000

1,442,500,000
1,442,500,000

106,470,000
106,470,000

3,100,000,000
3,900,000,000
7,000,000,000

7,302,708,577
(3,900,000,000)
(851,760,000)
1,258,198,045
3,809,146,622

-

21,858,985,624
(1,108,029,929)
20,750,955,695

21,858,985,624
(1,108,029,929)
20,750,955,695

34,875,364,201
(851,760,000)
1,258,198,045
(1,108,029,929)
34,173,772,317

1,064,700,000
1,064,700,000
1,064,700,000
-

1,442,500,000
1,442,500,000
1,442,500,000
-

106,470,000
106,470,000
106,470,000
-

7,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

4,223,458,003
(36,818,070)
4,186,639,933
(851,760,000)
1,601,104,782
4,935,984,715
-

(3,793,469)
(3,793,469)
1,400,189
(2,393,280)

17,189,762,552
2,170,828,814
19,360,591,366
(4,958,890,877)
14,401,700,489

17,185,969,083
2,170,828,814
19,356,797,897
(4,957,490,688)
14,399,307,209
-

31,023,097,086
2,134,010,744
33,157,107,830
(851,760,000)
1,601,104,782
(4,957,490,688)
28,948,961,924
-

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย? นแปลงส่ วนของเจ้าของ (ต่ อ)
สําหรับงวดหกเดื อนสิDนสุดวันที? 30 มิถนุ ายน 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

ก ําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 1 มกราคม 2562
จัดสรรก ําไรสะสมไปเป็ นสํารองอืนH
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนH สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 30 มิถนุ ายน 2562

23

ยอดคงเหลือ ณ วันที? 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลียH นแปลงนโยบายบัญชี
3
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย
23
ก ําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนH สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที? 30 มิถนุ ายน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึHงของงบการเงินนี?

ทุนออกจําหน่าย
และช ําระแล้ว

ส่วนเก ิน
มูลค ่าหุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืนH

ยังไม่ไ ด้จัดสรร

องค ์ประกอบอืนH
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเก ินทุน
จากการวัดมูลค ่า
เงินลงทุนเผือH ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

รวม

1,064,700,000
1,064,700,000

1,442,500,000
1,442,500,000

106,470,000
106,470,000

3,100,000,000
3,900,000,000
7,000,000,000

7,224,031,693
(3,900,000,000)
(851,760,000)
1,255,630,492
3,727,902,185

21,858,985,624
(1,108,029,929)
20,750,955,695

34,796,687,317
(851,760,000)
1,255,630,492
(1,108,029,929)
34,092,527,880

1,064,700,000
1,064,700,000
1,064,700,000
-

1,442,500,000
1,442,500,000
1,442,500,000
-

106,470,000
106,470,000
106,470,000
-

7,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

4,126,084,666
(36,818,070)
4,089,266,596
(851,760,000)
1,593,939,017
4,831,445,613
-

17,189,762,552
2,170,828,814
19,360,591,366
(4,958,890,877)
14,401,700,489
-

30,929,517,218
2,134,010,744
33,063,527,962
(851,760,000)
1,593,939,017
(4,958,890,877)
28,846,816,102
-

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิAนสุ ดวันทีC 30 มิถุนายน 2563
ข้ อทีC เรืC อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

หน้ าทีC
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิAนสุ ดวันทีC 30 มิถุนายน 2563
1.

ข้ อมูลทัวC ไป

1.1 ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษ ทั กรุ งเทพประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนซึ) งจัดตัGงและมี ภู มิ ลาํ เนาใน
ประเทศไทย และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ดังกล่าวถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯในอัตราร้ อยละ 9.97 ของหุ ้นสามัญ ที) ออกจําหน่ ายและชําระแล้วของบริ ษทั ฯ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย โดยบริ ษทั ฯมีที)อยูต่ ามที)จดทะเบียนตัGงอยูเ่ ลขที) 25 อาคาร
กรุ งเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 การระบาดของโรคติดเชืAอไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชืG อไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ทําให้เกิ ด การชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมในหลายภาคส่ ว นไม่ ว่ าโดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม
สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนํามาซึ) งความไม่แน่ นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ น
ธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามความคื บหน้าของสถานการณ์ ดงั กล่าวและประเมิ นผลกระทบ
ทางการเงินเกี)ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีG สินและหนีG สินที)อาจเกิดขึGนอย่างต่อเนื) อง ทัGงนีG ฝ่าย
บริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื)อสถานการณ์มีการเปลี)ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีG จดั ทําขึGนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 34 เรื) อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนําเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที)กาํ หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื) อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื) อนไขและระยะเวลาในการจัดทําและยื)นงบการเงิ นและรายงานเกี) ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ประกันวินาศภัย (ฉบับที) 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที) 4 เมษายน 2562
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีG จดั ทําขึGนเพื)อให้ขอ้ มูลเพิ)มเติมจากงบการเงินประจําปี ที)นาํ เสนอครัGงล่าสุ ด
ดังนัGน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี)ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื)อไม่ให้ขอ้ มูลที) นาํ เสนอซํGาซ้อนกับข้อมูลที) ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนีGควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที) บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนีG
2.1 งบการเงินทีแC สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วน
ได้เสี ย
2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเีC ริCมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ) งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ที) มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที)เริ) มในหรื อหลังวันที) 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขG ึนเพื)อให้มีเนืG อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี)ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ) ึ งได้มี
การเปลี)ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นีG
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัตทิ างการบัญชีทเีC กียC วข้ องกับกลุ่มเครืC องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืC องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื) องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที) 7
ฉบับที) 9

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื) องมือทางการเงิน
เครื) องมือทางการเงิน
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที) 32
การแสดงรายการเครื) องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที) 16
การป้องกันความเสี) ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที) 19
การชําระหนีGสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี)ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื) องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี)ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื) องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึGน และหลักการเกี)ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี) ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื) องมือทางการเงิน
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรืC อง เครืC องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี เรื) อง เครื) องมื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรั บธุ รกิ จประกันภัย
ออกมาเพื)อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที) 4 (ปรับปรุ ง 2562) เรื) องสัญญา
ประกันภัย ที) อนุ ญาตให้ผูร้ ับประกันที) เข้าเงื)อนไขตามที) กาํ หนด ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 9 เรื) อง เครื) องมือทางการเงิน และฉบับที) 7 เรื) อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื) องมือทางการเงิน ซึ) งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็ นการชัว) คราว และกําหนดให้ถือปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื) อง เครื) องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิจประกันภัย
แทน
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนีG มีขอ้ กําหนดบางเรื) องที)แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที) 9 โดยมีเรื) องที)สาํ คัญดังนีG
- การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ให้ จัด ประเภทเป็ นหลัก ทรั พ ย์เพื) อ ค้า
หลัก ทรั พ ย์เผื)อ ขาย ตราสารหนีG ที) จะถื อ จนครบกําหนด และลู ก หนีG และเงิ น ให้ กู้ยืม โดยไม่ ต้อ ง
คํานึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
- การรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากด้อยค่า ผลกําไรขาดทุ นจากการตัดรายการ และผลกําไรขาดทุ นจากการ
ป้ องกันความเสี) ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที)มีการป้ องกันความเสี) ยง สําหรับตราสารทุนที)เป็ น
หลักทรัพย์เผือ) ขาย ให้รับรู ้เข้าส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- กําหนดให้อนุพนั ธ์แฝงในสิ นทรัพย์ทางการเงินที)เป็ นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก
หากเข้าเงื)อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา
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นอกจากนีG แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนีG มีขอ้ กําหนดบางเรื) องที) แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที) 7 ในส่ วนของการเปิ ดเผยรายการ
ตามที)ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีหนีG สินที)เกิ ด
จากสัญญาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 4 เรื) องสัญญาประกันภัย คิดเป็ น
จํานวนน้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบัญชีของหนีGสินรวม และบริ ษทั ฯไม่ได้
ประกอบกิจการที)ไม่เกี)ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนยั สําคัญ ซึ) งถือว่าเข้าเงื)อนไขตามที)ระบุไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที) 4 เรื) องสัญญาประกันภัย และบริ ษทั ฯไม่มีการเปลี)ยนแปลงใน
กิจกรรมหลักของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา ดังนัGน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาเลือกใช้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวแทนการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที) 9 และ
ฉบับที) 7
ทัGงนีG จะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯจากการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ฉบับดังกล่าวมาใช้ ในเรื) องสําคัญดังต่อไปนีG
การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ฯสามารถจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์เพื)อค้า หลักทรัพย์เผื)อขาย ตราสารหนีG
ที)จะถือจนครบกําหนด และลูกหนีG และเงินให้กูย้ ืม โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงหลักการประเมินโมเดลธุ รกิจ
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา ทัGงนีG บริ ษทั ฯพิจารณาดังนีG
- บริ ษทั ฯยังคงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุ นในหลักทรัพย์เผื)อขายทัGงตราสารหนีG และตราสารทุ น
(ยกเว้นตราสารทุนของบริ ษทั ฯที)ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นเช่นเดิม
- บริ ษทั ฯพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ฯที)ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น จากเดิมที)จดั ประเภทเป็ นเงิน
ลงทุนทัว) ไปที)วดั มูลค่าด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื)อการด้อยค่า (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี เดิมที)
ยกเลิก
- บริ ษทั ฯยังคงจัดประเภทและแสดงรายการเงินให้กูย้ ืมที)บริ ษทั ฯถือครองเพื)อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและรับชําระเงินต้น และดอกเบีGยจากจํานวนเงินต้นคงค้างเป็ นเงินให้กูย้ มื และดอกเบีGยค้างรับ
และวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
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การจัดประเภทของหนีGสินทางการเงิน
การถื อปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ฉบับนีG ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทของหนีG สินทาง
การเงิน บริ ษทั ฯยังคงจัดประเภทหนีG สินทางการเงินเป็ นหนีG สินทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนีGกาํ หนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้านเครดิต
ที)คาดว่าจะเกิดขึGนแทนการรับรู ้ผลขาดทุนที)เกิดขึGนแล้วตามนโยบายการบัญชี เดิม โดยบริ ษทั ฯจะรับรู ้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึGนของสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที)มี
การด้อยค่าด้านเครดิ ตเกิ ดขึG นก่ อน ซึ) งบริ ษทั ฯได้พิจารณานําหลักการทัว) ไปมาใช้ในการคํานวณผล
ขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึGนของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี)ยนแปลง
บริ ษทั ฯนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนีG มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนําแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีฉบับนีGมาถือปฏิบตั ิครัGงแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสมหรื อองค์ประกอบอื)นของส่ วนของ
เจ้าของ ณ วันที) 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที)แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อที) 3
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีC 16 เรืC อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 17 เรื) อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที)เกี)ยวข้อง มาตรฐานฉบับนีG ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้สินทรัพย์และ
หนีG สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที)มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิง
นัGนมีมูลค่าตํ)า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี)ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 17 ผูใ้ ห้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
ทัGงนีG จะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯจากการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ฉบับดังกล่าวมาใช้ ดังต่อไปนีG
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ฯรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที)สญ
ั ญาเช่าเริ) มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื) อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนีG สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีGสินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมู ลค่าเริ) มแรก ต้นทุ นทางตรงเริ) มแรกที) เกิ ดขึG น จํานวนเงิ นที) จ่ายชําระตามสัญ ญาเช่ า ณ วันที)
สัญญาเช่าเริ) มมีผลหรื อก่อนวันที)สญ
ั ญาเช่าเริ) มมีผล และหักด้วยสิ) งจูงใจตามสัญญาเช่าที)ได้รับ
หากบริ ษทั ฯไม่มีความเชื)อมัน) อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่
บริ ษทั ฯเมื)อสิG นสุ ดอายุสัญญาเช่ า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื) อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก
วันที) สัญ ญาเช่ าเริ) มมี ผลจนถึ งวันสิG นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้หรื อวัน
สิG นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึGนก่อน
หนีGสินตามสัญญาเช่า
ณ วันที)สญ
ั ญาเช่าเริ) มมีผล บริ ษทั ฯรับรู ้หนีGสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที)ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบีGยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบีGยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ)มของ
บริ ษ ทั ฯ หลังจากวัน ที) สั ญ ญาเช่ าเริ) ม มี ผล มู ลค่ าตามบัญ ชี ของหนีG สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าจะเพิ) ม ขึG น โดย
สะท้อนดอกเบีGยจากหนีG สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที)จ่ายชําระ
แล้ว นอกจากนีG มูลค่าตามบัญชีของหนีGสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงหรื อ
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสัGนและสัญญาเช่าซึ)งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ)า
จํานวนเงินที)ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที)มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตัGงแต่วนั ที)สัญญาเช่าเริ) ม
มี ผล หรื อสัญญาเช่ าซึ) งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี มูลค่าตํ)า จะถูกรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี)ยนแปลง
บริ ษทั ฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีG มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนีG มาถื อปฏิ บตั ิ ครัG งแรกโดยปรั บปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที)
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที)แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อที) 3
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(ค) แนวปฏิบัตทิ างการบัญชีทเีC กียC วกับมาตรการผ่ อนปรนชัCวคราว
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืC อง มาตรการผ่ อนปรนชัC วคราวสํ าหรั บกิจการทีCให้ ความช่ วยเหลือลูกหนีAทีC
ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทสีC ่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื) อง มาตรการผ่อนปรนชัว) คราวสําหรับกิจการ
ที)ให้ความช่วยเหลือลูกหนีG ที)ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที)ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จไทย โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื) อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชั)วคราวสําหรั บกิ จการที) ให้ความช่ วยเหลื อลูกหนีG ที)ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที)ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านัGน ซึ) งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19
ภาวะเศรษฐกิ จ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลื อกกับทุ กกิ จการที) ให้ความช่ วยเหลื อ
ลูกหนีG ตามมาตรการให้ความช่ วยเหลือลูกหนีG ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยที) ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เรื) อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนีG ที)ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ ที)ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จไทย และหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที)
ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เรื) อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนีG เพิ)มเติมในช่วงสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 หรื อมาตรการอื)นใดตามที) ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนดเพิ)มเติ ม ซึ) ง
รวมถึง ธุ รกิจบัตรเครดิต ธุ รกิจสิ นเชื) อที)มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุ รกิจสิ นเชื) อส่ วนบุคคลภายใต้การ
กํากับ และกิจการที)ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ) ง ธุรกิจ
เช่ าซืG อ ธุ รกิ จเช่ าซืG อรถจักรยานยนต์ และธุ รกิ จแฟคเตอริ) ง เป็ นต้น ทัGงนีG กิ จการที) ให้ความช่ วยเหลื อ
ลูกหนีG ตามมาตรการของธนาคารแห่ งประเทศไทยและเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนีG
ต้องถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว) คราวทุกข้อที)ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนีG
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื)อวันที) 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาํ หรับกิจการที)ให้ความช่วยเหลือลูกหนีGที)ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที)ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จไทย ซึ) งมี การให้ความช่ วยเหลื อลู กหนีG ดังกล่ าวระหว่างวัน ที) 1 มกราคม 2563 ถึ งวัน ที) 31
ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมี การเปลี) ยนแปลงและให้ถือปฏิ บตั ิ ตามการ
เปลี)ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั ลูกหนีGธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนีGขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหนีG รายย่อย ซึ) งยังคงมีศกั ยภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จหรื อสามารถชําระหนีG ได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีนG ีในงวดปัจจุบนั
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แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรืC อง มาตรการผ่ อนปรนชัCวคราวสํ าหรับทางเลือกเพิมC เติมทางบัญชีเพืCอรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืAอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พ บัญ ชี ได้ป ระกาศใช้แนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี เรื) อง มาตรการผ่อนปรนชั)วคราวสําหรั บ
ทางเลือกเพิ)มเติมทางบัญชีเพื)อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืGอไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อลดผลกระทบในบางเรื) องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื)อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี ในช่วงเวลาที)ยงั มี
ความไม่แน่นอนเกี)ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื)อวันที) 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สําหรั บการจัดทํางบการเงิ นของบริ ษทั ฯที) มีรอบระยะเวลารายงานสิG นสุ ดภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที) 1 มกราคม 2563 ถึงวันที) 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว) คราวสําหรับทางเลือกเพิ)มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนีG
- เลือกที)จะไม่นาํ การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่าเนื) องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นการ
เปลี)ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีGสินตามสัญญาเช่าที)ครบกําหนดแต่ละงวดตามสัดส่ วนที)
ได้ส่วนลด พร้อมทัGงกลับรายการค่าเสื) อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบีGยจากหนีG สินตาม
สัญญาเช่าที)ยงั คงรับรู ้ในแต่ละงวดตามสัดส่ วนของค่าเช่าที)ลดลง และบันทึกผลต่างที)เกิดขึGนในกําไร
หรื อขาดทุน อย่างไรก็ดี ส่ วนลดค่าเช่าดังกล่าวมีผลกระทบที)ไม่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
2.4 นโยบายการบัญชีทสีC ํ าคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีG จดั ทําขึGนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที)ใช้ในงบ
การเงินสําหรับปี สิG นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื) องจากการนํา
มาตรฐานฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิตามที)กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที) 2.3
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3.

ผลสะสมจากการเปลียC นแปลงนโยบายการบัญชี
ตามที) กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที) 2.3 (ก) และ (ข) บริ ษทั ฯได้นาํ แนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชี เรื) อง เครื) องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิจประกันภัย และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที) 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยบริ ษทั ฯได้เลือกปรับผลสะสมจาก
การเปลี)ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสมหรื อองค์ประกอบอื)นของส่ วนของเจ้าของ ณ วันที) 1 มกราคม
2563 และเลือกไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที)แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่อกําไรสะสมหรื อองค์ประกอบอื)นของส่ วนของเจ้าของต้นงวดปี 2563 จากการนํามาตรฐาน
เหล่านีGมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นีG

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีLยค้างรับ
สิ ทธิการเช่าที1ดินและอาคาร
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์อื1น
หนีส5 ิ น
หนีLสินตามสัญญาเช่า
หนีLสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื1นของส่ วนของเจ้าของ
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น
(1)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลกระทบจาก
แนวปฏิบตั ิ
มาตรฐานการ
ทางการบัญชี
รายงานทาง
เรื1 อง เครื1 องมือ
การเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที1 16
จัดประเภท
(หมายเหตุ 3.1) (หมายเหตุ 3.2) รายการใหม่(1)

1 มกราคม
2563

138,824
71,682
44,958,409
1,313,733
38,927
739,299

(13)
2,709,777
(42,250)
-

828,170
(105,349)

(3,570)
(1,313,733)
1,317,303
(38,927)
38,927
-

138,824
68,099
47,668,186
1,275,053
867,097
633,950

40,059
3,476,763

533,503

722,821
-

-

762,880
4,010,266

4,223,458

(36,818)

-

-

4,186,640

17,185,969

2,170,829

-

-

19,356,798

บริ ษทั ฯได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรู ปแบบงบการเงินที=กาํ หนดโดยคปภ. ตัAงแต่วนั ที= 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีLยค้างรับ
สิ ทธิการเช่าที1ดินและอาคาร
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์อื1น
หนีส5 ิ น
หนีLสินตามสัญญาเช่า
หนีLสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื1นของส่ วนของเจ้าของ
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น
(1)

ผลกระทบจาก
แนวปฏิบตั ิ
มาตรฐานการ
ทางการบัญชี
รายงานทาง
เรื1 อง เครื1 องมือ
การเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที1 16
(หมายเหตุ 3.1) (หมายเหตุ 3.2)

จัดประเภท
รายการใหม่(1)

1 มกราคม
2563

138,824
71,682
44,958,409
1,313,733
38,927
739,299

(13)
2,709,777
(42,250)
-

828,170
(105,349)

(3,570)
(1,313,733)
1,317,303
(38,927)
38,927
-

138,824
68,099
47,668,186
1,275,053
867,097
633,950

40,059
3,453,368

533,503

722,821
-

-

762,880
3,986,871

4,126,085

(36,818)

-

-

4,089,267

17,189,762

2,170,829

-

-

19,360,591

บริ ษทั ฯได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรู ปแบบงบการเงินที=กาํ หนดโดยคปภ. ตัAงแต่วนั ที= 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
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3.1 เครืC องมือทางการเงิน
รายละเอียดผลกระทบที)มีต่อส่ วนของเจ้าของ ณ วันที) 1 มกราคม 2563 จากการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื) อง เครื) องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบตั ิครัGงแรก แสดงได้ดงั นีG
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที)แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี)ยนแปลงการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที)
ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยมูลค่ายุติธรรมจากเดิมด้วยวิธีราคาทุน
การรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึGนต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผลกระทบต่อส่ วนของเจ้าของจากการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีมาถือ
ปฏิบตั ิ - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

2,170,829
(36,818)
2,134,011

ณ วันที) 1 มกราคม 2563 มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที) กาํ หนดในแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื) อง
เครื) องมื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บธุ รกิ จประกันภัย เปรี ยบเที ยบกับมูลค่าตามบัญชี เดิ ม
แสดงได้ดงั นีG
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เผือ1 ขายที1วดั
ที1จะถือจนครบ
มูลค่ายุติธรรม
กําหนดที1
มูลค่าตาม
ผ่านกําไร
วัดมูลค่าด้วย
หลักการ
ขาดทุน
ราคาทุนตัด
บัญชีเดิม
เบ็ดเสร็ จอื1น
จําหน่าย
ทุนตัดจําหน่าย
รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีLยค้างรับ

138,824
71,682
44,958,409
1,313,733

36,447,505
-

11,220,681
-

138,824
68,099
1,275,053

138,824
68,099
47,668,186
1,275,053

ณ วันที) 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้กาํ หนดให้หนีGสินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
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3.2 สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 16 มาถือปฏิบตั ิครัGงแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนีG สินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าที)เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญา
เช่าที)เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบีGยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ)มของบริ ษทั ฯ ณ วันที) 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญา
เช่ าที)เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าทางการเงิน บริ ษทั ฯรับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนีG สินตาม
สัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที)นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 16 มาถือปฏิบตั ิครัGง
แรก
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที)แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที)เปิ ดเผย ณ วันที) 31 ธันวาคม 2562
บวก: สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า
หัก: สัญญาที)พิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก: ดอกเบีGยจ่ายรอตัดบัญชี
หนีGสินตามสัญญาเช่าเพิ)มขึGนจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที) 16 มาถือปฏิบตั ิครัGงแรก
หนีGสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2562
หนีGสินตามสัญญาเช่า ณ วันที) 1 มกราคม 2563

206,410,463
1,574,187,881
(3,390,714)
(1,054,386,421)
722,821,209
40,059,231
762,880,440
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที) 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครัGงแรก ณ วันที) 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นีG
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที)แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที)ดินเช่า
อาคารเช่า
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หัก: เงินล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
หนีGสินตามสัญญาเช่าเพิ)มขึGนจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที) 16 มาถือปฏิบตั ิครัGงแรก
4.

810,183,890
17,986,576
828,170,466
(105,349,257)
722,821,209

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึJน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุ ทธิ

2,807,277
205,656,707
208,463,984
(1)
208,463,983

2,757,651
136,066,443
138,824,094
138,824,094
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เบียA ประกันภัยค้ างรับ
ณ วัน ที) 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562 ยอดคงเหลื อ ของเบีG ย ประกัน ภัย ค้างรั บ จากการรั บ
ประกันภัยโดยตรง โดยจําแนกอายุตามเงินต้นที)คา้ งชําระนับตัGงแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วย
การเก็บเบีGยประกันภัยแสดงได้ดงั นีG
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผือ/ หนีJสงสัยจะสู ญ
เบีJยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

6.

1,596,265,722
314,142,124
118,818,357
71,301,065
287,575,503
45,773,945
2,433,876,716
(45,773,945)
2,388,102,771

2,188,799,648
195,942,961
135,525,381
49,159,936
212,260,301
42,248,589
2,823,936,816
(42,248,589)
2,781,688,227

รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
รายได้ดอกเบีJยค้างรับ
รายได้เงินปันผลค้างรับ
รวมรายได้จากการลงทุนค้างรับ
หัก: ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึJน
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุ ทธิ

84,056,594
25,367,975
109,424,569
(561,360)
108,863,209

68,949,142
2,732,516
71,681,658
71,681,658
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
สํารองประกันภัยส่ วนที/เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองเบีJยประกันภัยที/ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผือ/ การด้อยค่า
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

8.

3,855,933,027
2,812,656,713
6,668,589,740
(53,750)
6,668,535,990

2,765,218,837
2,887,905,883
5,653,124,720
(792,963)
5,652,331,757

ลูกหนีจA ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผือ/ หนีJสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีJจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

35,192,637
340,252,872
375,445,509
(21,034,870)
354,410,639

36,121,644
377,941,757
414,063,401
(20,542,914)
393,520,487
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

9.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: บาท)
งบการเงิ นที/แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ ายุตธิ รรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีEภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที/ยงั ไม่เกิดขึEนจริ ง
หัก: ค่าเผือ/ การด้อยค่า
หัก: ค่าเผื/อผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่า
จะเกิดขึEน
เงินลงทุนเผือ/ ขายที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น - สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากสถาบันการเงินที/ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่า
จะเกิดขึEน
เงินลงทุนที/จะถือจนครบกําหนดที/
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว* ไป
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผือ/ การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว/ ไป - สุ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

3,490,680,631
650,948,025
6,175,143,722
1,601,096,336
11,917,868,714
18,002,125,611
(74,782,760)

3,538,310,519
596,510,505
23,825,069,372
1,830,964,546
29,790,854,942
-

3,660,914,548
956,075,746
5,313,426,631
1,593,088,384
11,523,505,309
21,487,203,190
-

3,690,676,052
968,224,384
26,299,549,393
2,052,258,670
33,010,708,499
-

(54,356,623)

-

-

-

29,790,854,942

29,790,854,942

33,010,708,499

33,010,708,499

12,825,186,248

11,220,681,007

(2,394,156)

-

12,822,792,092

11,220,681,007

42,613,647,034

648,593,658
153,208,389
801,802,047
(74,782,760)
727,019,287
44,958,408,793
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.2 จําแนกตามการวิเคราะห์ ลาํ ดับชัAนความเสีC ยงด้ านเครดิต
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
1 มกราคม 2563
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาด
ด้านเครดิตที1คาด
ว่าจะเกิดขึLนที1รับรู ้
ว่าจะเกิดขึLนที1รับรู ้
ในกําไรหรื อ
ในกําไรหรื อ
มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
เงินลงทุนเผื@อขายทีว@ ดั มูลค่ ายุตธิ รรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น
ชัLนที1 1 - ตราสารหนีLที1ไม่มีการเพิ1มขึLน
อย่างมีนยั สําคัญของความเสี1 ยง
ด้านเครดิต
ชัLนที1 3 - ตราสารหนีLที1มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
รวม

544,480,506

(899,888)

968,224,384

(1,902,771)

52,030,000
596,510,506

(53,456,735)
(54,356,623)

968,224,384

(1,902,771)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึLนที1รับรู ้ใน
มูลค่าตามบัญชีขL นั ต้น กําไรหรื อขาดทุน
มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนทีจ@ ะถือจนครบกําหนดที@
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัLน ที1 1 - ตราสารหนีL ที1 ไม่ มี ก ารเพิ1 ม ขึL น อย่างมี
นัยสําคัญของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

12,825,186,247
12,825,186,247

(2,394,156)
(2,394,156)

12,822,792,091
12,822,792,091
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เงินลงทุนทีจ@ ะถือจนครบกําหนดที@
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัLน ที1 1 - ตราสารหนีL ที1 ไม่ มี ก ารเพิ1 ม ขึL น อย่างมี
นัยสําคัญของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2563
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึLนที1รับรู ้ใน
มูลค่าตามบัญชีขL นั ต้น กําไรหรื อขาดทุน
มูลค่าตามบัญชี

11,220,681,007
11,220,681,007

(1,856,544)
(1,856,544)

11,218,824,463
11,218,824,463

9.3 ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผืCอขายทีวC ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน

ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ/ ขายที/วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น ณ วันต้นงวด
ผลสะสมจากการเปลี/ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ/ ขายที/วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น ณ วันต้นงวด
- หลังปรับปรุ ง
ตีมูลค่าลดระหว่างงวด
โอนกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือ/ ขายที/วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/นไปรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ/ ขายที/วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น ณ วันสิJ นงวด
หัก: ภาษีเงินได้
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ/ ขายที/วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น ณ วันสิJ นงวด
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิJ นสุ ดวันที/
สําหรับปี สิJ นสุ ดวันที/
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
21,487,203,190
2,713,536,018

27,323,732,030
-

24,200,739,208
(6,077,962,263)

27,323,732,030
(5,596,795,014)

(120,651,334)

(239,733,826)

18,002,125,611
(3,600,425,122)

21,487,203,190
(4,297,440,638)

14,401,700,489

17,189,762,552
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.4 เงินลงทุนทีมC ขี ้ อจํากัดและติดภาระผูกพัน
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯได้วางทรัพย์สินเพื)อเป็ นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็ นเงิ น สํารองประกัน ภัยไว้กบั นายทะเบี ยนตามพระราชบัญ ญัติป ระกัน วิน าศภัยและวางคํGา
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคาร และอื)นๆ ซึ) งเกี)ยวเนื)องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ดังนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล

14.0

14.4

14.0

14.0

35.2
1,170.0
210.0
1,415.2

102.7
1,215.3
211.3
1,529.3

35.2
1,170.0
180.0
1,385.2

153.0
1,196.6
184.8
1,534.4

เงินฝากสถาบันการเงิน
คํา5 ประกันการปฏิบัตงิ าน

30.0

30.0

30.0

30.0

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
คํา5 ประกันหนังสื อคํา5 ประกันทีอ@ อกโดยธนาคาร

25.0

25.5

25.2

25.6

เงินฝากสถาบันการเงิน

20.0

20.0

20.0

20.0

จัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
หุน้ สามัญ
พันธบัตรรัฐบาล
หุน้ กู้
คํา5 ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียA ค้ างรับ
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าของเงินให้กูย้ มื และดอกเบีGยค้างรับจําแนกตามการวิเคราะห์ลาํ ดับชัGนความ
เสี) ยงด้านเครดิต ดังนีG

การจัดชัEน
ชัEนที/ 1 - เงินให้กยู้ มื ที/ไม่มีการเพิ/มขึEนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี/ ยงด้านเครดิต
ชัEนที/ 3 - เงินให้กยู้ มื ที/มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบีEยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีEยค้างรับ - สุ ทธิ

การจัดชัEน
ชัEนที/ 1 - เงินให้กยู้ มื ที/ไม่มีการเพิ/มขึEนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี/ ยงด้านเครดิต
ชัEนที/ 2 - เงินให้กยู้ มื ที/มีการเพิ/มขึEนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี/ ยงด้านเครดิต
ชัEนที/ 3 - เงินให้กยู้ มื ที/มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบีEยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีEยค้างรับ - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื/น ๆ
รวม
1,241,508,733
170,503,729
1,412,012,462
(45,189,026)
1,366,823,436

8,462,402
8,462,402
8,462,402

1,249,971,135
170,503,729
1,420,474,864
(45,189,026)
1,375,285,838

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2563
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื/น ๆ
รวม
1,151,925,259

8,266,671

1,160,191,930

1,606,790
156,802,447
1,310,334,496
(43,548,537)
1,266,785,959

8,266,671
8,266,671

1,606,790
156,802,447
1,318,601,167
(43,548,537)
1,275,052,630

เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริ ษทั ฯกําหนดวงเงินกูย้ ืมกรณี บุคคลคํGาประกัน
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบีGยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณี มีหลักทรัพย์
คํGาประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบีGยร้อยละ 2.5 ต่อปี
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้กูย้ มื แก่พนักงานคงค้างเป็ นจํานวนเงิน 131.4 ล้านบาท
และ 129.8 ล้านบาท ตามลําดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. อสั งหาริมทรัพย์ เพืCอการลงทุน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563

135,206,776
(8,591,213)
126,615,563

อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนของบริ ษทั ฯเป็ นอาคารสํานักงานให้เช่าโดย ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ
31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนมีจาํ นวน 242.6 ล้านบาท และ 259.2 ล้าน
บาท ตามลําดับ ซึ) งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
และข้อสมมติหลักที)ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราพืGนที)วา่ งระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็ นต้น
12. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
12.1 รายละเอียดของบริษทั ร่ วม
ชื=อบริ ษทั

Asia Insurance
(Cambodia) Plc.
Asian Insurance
International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว ณ วันที=
สัดส่ วนเงินลงทุน
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) (เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ประเภท
กิจการ

ประเทศที=
จดทะเบียน

รับประกัน
วินาศภัย
ลงทุนใน
บริ ษทั อื=น

กัมพูชา

7,000,000

7,000,000

22.92

22.92

เบอร์มิวด้า

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

ลาว

2,000,000

2,000,000

38.00

38.00

รับประกัน
วินาศภัย

ชื/อบริ ษทั
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding)
Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company
Limited
รวม

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

97,716,866

93,039,941

30,202,059

30,202,059

133,776,665

127,065,698

72,054,063

72,054,063

25,584,469
257,078,000

26,264,918
246,370,557

27,139,600
129,395,722

27,139,600
129,395,722
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.2 ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนแบ่ งกําไรเบ็ดเสร็จอืCนและเงินปันผลรับ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็ จอื/น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับงวดสามเดือนสิE นสุ ดวันที/ สําหรับงวดสามเดือนสิE นสุ ดวันที/
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562

ชื/อบริ ษทั
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
รวม

เงินปั นผลรับ
สําหรับงวดสามเดือนสิE นสุ ด
วันที/
30 มิถุนายน
2563
2562

3,264,888

1,287,526

-

-

-

-

4,866,735

86,776

1,750,237

-

-

-

(631,604)
7,500,019

539,446
1,913,748

1,750,237

-

-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็ จอื/น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับงวดหกเดือนสิE นสุ ดวันที/ สําหรับงวดหกเดือนสิE นสุ ดวันที/
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562

ชื/อบริ ษทั
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
รวม

เงินปั นผลรับ
สําหรับงวดหกเดือนสิE นสุ ดวันที/
30 มิถุนายน
2563
2562

4,676,925

2,705,641

-

-

-

-

4,960,730

117,114

1,750,237

-

-

-

(680,449)
8,957,206

386,686
3,209,441

1,750,237

-

-

-

12.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที:
บริ ษทั
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

หนี;สินรวม ณ วันที:

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับ
งวดหกเดือนสิ; นสุ ด
วันที: 30 มิถุนายน
2563
2562

รายได้รวมสําหรับ
งวดหกเดือนสิ; นสุ ด
วันที: 30 มิถุนายน
2563
2562

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

751.6

451.8

341.7

69.5

51.2

46.8

18.3

12.2

214.7

208.8

-

-

4.9

0.5

3.8

0.3

298.6

305.1

245.3

249.8

16.2

13.5

0.1

(2.5)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที) 30 มิ ถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯบันทึ กเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
(ในงบการเงิ นที) แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงิ นที) จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ร่ วมซึ)งยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ร่ วม
13. ทีดC นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินที:แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื: องตกแต่ง
ติดตั;งและ
อุปกรณ์
งานระหว่าง
อาคาร
อาคารชุด
สํานักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

ที:ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2562
ซื;อเพิ:มระหว่างงวด - ราคาทุน
โอนเข้า (ออก) ระหว่างงวด ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด
- มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื: อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที: 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

รวม

222,737,403
-

220,126,306
-

29,629
-

182,451,803
15,316,398

52,215,429
21,090,674

63,151,408
7,003,742

740,711,978
43,410,814

27,629

-

(27,629)

35,843,251

-

(35,843,251)

-

-

(12,930,423)

-

(56,994,679)

(5,686)
(13,137,852)

-

(5,686)
(83,062,954)

222,765,032

207,195,883

2,000

176,616,773

60,162,565

34,311,899

701,054,152

14. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที/ดินเช่า
อาคารเช่า
รวม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2562
รับโอนจากบัญชีสิทธิการเช่าที/ดินและอาคาร
ผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุ 3.2)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที/ 1 มกราคม 2563
เพิ/มระหว่างงวด
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที/ 30 มิถุนายน
2563

33,906,248

5,020,827

38,927,075

810,183,890
844,090,138
(11,155,376)

17,986,576
23,007,403
892,445
(5,579,072)

828,170,466
867,097,541
892,445
(16,734,448)

832,934,762

18,320,776

851,255,538
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทัGงนีG รายการที)รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นีG
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิJ นสุ ด สําหรับงวดหกเดือนสิJ นสุ ด
วันที/ 30 มิถุนายน 2563
วันที/ 30 มิถุนายน 2563
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์ที/เช่า
ต้นทุนทางการเงินของหนีJสินตามสัญญาเช่าตัดจ่าย
รวมค่าใช้จ่าย

8,392,014
9,156,472
17,548,486

16,734,448
18,223,481
34,957,929

15. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2562
ซืJอเพิม/ ระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที/ 30 มิถุนายน 2563

110,854,604
751,500
(18,722,107)
92,883,997

5,525,000
2,975,000
8,500,000

116,379,604
3,726,500
(18,722,107)
101,383,997
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. สิ นทรัพย์ /หนีสA ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
16.1 สิ นทรัพย์ /หนีสA ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์/หนีGสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที)เกิดจากรายการดังต่อไปนีG
งบการเงินที/แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน
2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
ค่าเผือ/ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีEยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที/ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที/เกิดขึEนแล้วแต่ยงั มิได้รับรายงาน
หนีEสินตามสัญญาเช่า
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื/นๆ
รวม
หนีEสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ/ ขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม
หนีEสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลี/ยนแปลง
ส่ วนเปลี/ยนแปลงที/รับรู ้ใน:
- กําไรสะสมต้นงวด
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/นต้นงวด
- ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- ส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น

31 ธันวาคม
2562

(หน่วย: บาท)
ส่ วนเปลี/ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีEสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับงวดหกเดือนสิE นสุ ดวันที/
30 มิถุนายน
2563
2562

20,500,233
14,956,552
231,725,589
374,076,833

14,956,552
262,530,541
353,916,560

20,500,233
(30,804,952)
20,160,273

(506,415)
43,667,768
5,687,723

74,870,513
157,213,812
145,799,775
10,607,879
1,029,751,186

59,125,734
142,174,928
11,368,301
844,072,616

15,744,779
157,213,812
3,624,847
(760,422)

773,235
27,751,176
(10,855,582)

3,600,425,122
170,251,108
25,536,456
3,796,212,686
2,766,461,500

4,297,440,638
23,394,967
4,320,835,605
3,476,762,989

697,015,516
(170,251,108)
(2,141,489)

277,007,483
(641,888)

710,301,489

342,883,500

9,204,517
(542,707,204)
4,431,504
1,239,372,672
710,301,489

65,876,017
277,007,483
342,883,500
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
ค่าเผือ/ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีEยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที/ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที/เกิดขึEนแล้วแต่ยงั มิได้รับรายงาน
หนีEสินตามสัญญาเช่า
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื/นๆ
รวม
หนีEสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ/ ขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
หนีEสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลี/ยนแปลง
ส่ วนเปลี/ยนแปลงที/รับรู ้ใน:
- กําไรสะสมต้นงวด
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/นต้นงวด
- ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- ส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น

31 ธันวาคม
2562

(หน่วย: บาท)
ส่ วนเปลี/ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีEสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับงวดหกเดือนสิE นสุ ดวันที/
30 มิถุนายน
2563
2562

20,500,233
14,956,552
231,725,589
374,076,833

14,956,552
262,530,541
353,916,560

20,500,233
(30,804,952)
20,160,273

(506,415)
43,667,768
5,687,723

74,870,513
157,213,812
145,799,775
10,607,879
1,029,751,186

59,125,734
142,174,928
11,368,301
844,072,616

15,744,779
157,213,812
3,624,847
(760,422)

773,235
27,751,176
(10,855,582)

3,600,425,122
170,251,108
3,770,676,230
2,740,925,044

4,297,440,638
4,297,440,638
3,453,368,022

697,015,516
(170,251,108)

277,007,483
-

712,442,978

343,525,388

9,204,517
(542,707,204)
6,222,945
1,239,722,720
712,442,978

66,517,905
277,007,483
343,525,388
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิG นสุ ดวันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นีG
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว1 คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว1 คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562

(119,898,040)

(72,280,009)

(119,898,040)

(72,280,009)

(33,267,507)

24,041,339

(31,767,503)

24,424,088

(153,165,547)

(48,238,670)

(151,665,543)

(47,855,921)
(หน่วย: บาท)

งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดหกเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว1 คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว1 คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562

(277,013,435)

(189,294,392)

(277,013,435)

(189,294,392)

4,431,504

65,876,017

6,222,945

66,517,905

(272,581,931)

(123,418,375)

(270,790,490)

(122,776,487)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณกําไรทางบัญชี สาํ หรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิG นสุ ดวันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีเงินได้ที)ใช้ สามารถแสดงได้ดงั นีG
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562

1,085,483,226

724,430,396

1,077,983,207

722,516,648

อัตราภาษีเงินได้
20%
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
(217,096,645)
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดก่อน
(30,585)
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
63,961,683
ที1ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
(153,165,547)
หรื อขาดทุน

20%
(144,886,079)
-

20%
(215,596,641)
(30,585)

20%
(144,503,330)
-

96,647,409

63,961,683

96,647,409

(48,238,670)

(151,665,543)

(47,855,921)
(หน่วย: บาท)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดหกเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที1ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิL นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน
2563
2562

1,873,686,713

1,381,616,420

1,864,729,507

1,378,406,979

20%
(374,737,342)
(30,585)

20%
(276,323,284)
-

20%
(372,945,901)
(30,585)

20%
(275,681,396)
-

102,185,996

152,904,909

102,185,996

152,904,909

(272,581,931)

(123,418,375)

(270,790,490)

(122,776,487)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. หนีสA ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
หนีLสินจากสัญญา หนีLสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึLนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบีLยประกันภัย
สํารองเบีLยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

6,385,577,238
482,994,774

(3,747,237,066)
(108,642,211)

2,638,340,172
374,352,563

10,068,902,534
16,937,474,546

(2,812,656,713)
(6,668,535,990)

7,256,245,821
10,268,938,556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
หนีLสินจากสัญญา หนีLสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึLนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบีLยประกันภัย
สํารองเบีLยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

5,286,881,805
344,276,876

(2,715,777,667)
(48,648,207)

2,571,104,138
295,628,669

9,978,381,703
15,609,540,384

(2,887,905,883)
(5,652,331,757)

7,090,475,820
9,957,208,627
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิG นสุ ดวันที)
สําหรับปี สิG นสุ ดวันที)
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนที)เกิดขึGนระหว่างงวดปัจจุบนั
การเปลี)ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที)เกิดขึGนในงวดก่อน
การเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากข้อสมมติในการคํานวณ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

5,631,158,681
5,555,160,104

6,459,828,503
9,430,899,690

810,296,259

(162,150,764)

(5,128,043,032)
6,868,572,012

(128,430,547)
(9,968,988,201)
5,631,158,681

17.2 สํ ารองเบียA ประกันภัยทียC งั ไม่ ถือเป็ นรายได้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิG นสุ ดวันที)
สําหรับปี สิG นสุ ดวันที)
31 ธันวาคม 2562
30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบีGยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบีGยประกันภัยที)ถือเป็ นรายได้ในงวดนีG
ยอดคงเหลือปลายงวด

9,978,381,703
11,133,829,645
(11,043,308,814)
10,068,902,534

8,275,770,417
21,008,919,254
(19,306,307,968)
9,978,381,703
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. เจ้ าหนีบA ริษทั ประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
30 มิถุนายน 2563
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนีGบริ ษทั ประกันภัยต่อ

1,177,572,505
1,415,644,111
2,593,216,616

1,105,589,102
1,448,132,239
2,553,721,341

19. หนีสA ิ นตามสั ญญาเช่ า
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
ที1ดิน
อาคาร
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หนีLสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที1
31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี1ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุ 3.2)
หนีLสินตามสัญญาเช่า ณ วันที1
1 มกราคม 2563
บวก: สัญญาเช่าใหม่เพิ1มขึLนระหว่างงวด
บวก: ต้นทุนทางการเงินระหว่างงวด
หัก: ชําระหนีLสินตามสัญญาเช่า
ระหว่างงวด
หนีLสินตามสัญญาเช่า ณ วันที1
30 มิถุนายน 2563

-

-

35,698

40,023,533

40,059,231

705,588,525

17,232,684

-

-

722,821,209

705,588,525
17,824,485

17,232,684
892,445
398,996

35,698
500

40,023,533
20,817,520
1,286,310

762,880,440
21,709,965
19,510,291

-

(5,631,091)

(36,198)

(12,364,349)

(18,031,638)

723,413,010

12,893,034

-

49,763,014

786,069,058
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน/ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่
มีการเปลี)ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที)รายงาน
20.1 การรายงานข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลตามส่ วนงานดําเนิ นงานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิG นสุ ดวันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
สามารถแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดงั นีG
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีAยประกันภัยรับ
หัก: เบีAยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีAยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก: สํารองเบีAยประกันภัยที=ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ลดจากงวดก่อน
เบีAยประกันภัยที=ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื=น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื=น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที=คาดว่าจะเกิดขึAน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิA นสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื=น

รวม

382,836,737

140,801,586

2,220,390,822

2,253,665,260

4,997,694,405

(128,102,997)
254,733,740

(84,097,406)
56,704,180

(84,738,236)
2,135,652,586

(1,262,744,966)
990,920,294

(1,559,683,605)
3,438,010,800

1,380,046
256,113,786
41,942,275
298,056,061

4,348,524
61,052,704
14,932,389
75,985,093

141,290,501
2,276,943,087
26,253,129
2,303,196,216

202,807,219
1,193,727,513
208,909,242
1,402,636,755

349,826,290
3,787,837,090
292,037,035
4,079,874,125

73,583,861
69,446,297
61,054,538
204,084,696
93,971,365

23,777,856
10,593,926
19,661,524
54,033,306
21,951,787

1,367,641,305
341,408,458
273,835,116
1,982,884,879
320,311,337

513,180,481
241,642,846
295,194,197
1,050,017,524
352,619,231

1,978,183,503
663,091,527
649,745,375
3,291,020,405
788,853,720
380,955,756
169,396,111
7,500,019
41,547,587
(214,243,124)
(24,048,472)
(9,853,423)
(54,624,948)
1,085,483,226
(153,165,547)
932,317,679
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีAยประกันภัยรับ
หัก: เบีAยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีAยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีAยประกันภัยที=ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม= ) ลดจากงวดก่อน
เบีAยประกันภัยที=ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื=น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื=น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิA นสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2562
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื=น

รวม

369,049,838

140,258,324

2,222,921,154

2,078,725,629

4,810,954,945

(112,142,874)
256,906,964

(76,680,217)
63,578,107

(58,134,834)
2,164,786,320

(1,097,096,888)
981,628,741

(1,344,054,813)
3,466,900,132

6,335,235
263,242,199
45,644,019
308,886,218

(3,564,666)
60,013,441
17,241,599
77,255,040

(310,440,080)
1,854,346,240
18,533,027
1,872,879,267

18,007,931
999,636,672
205,313,537
1,204,950,209

(289,661,580)
3,177,238,552
286,732,182
3,463,970,734

32,252,036
76,698,952
67,685,096
176,636,084
132,250,134

24,005,230
12,027,605
22,747,121
58,779,956
18,475,084

1,213,166,197
338,903,668
247,947,101
1,800,016,966
72,862,301

452,140,104
236,291,559
249,022,686
937,454,349
267,495,860

1,721,563,567
663,921,784
587,402,004
2,972,887,355
491,083,379
376,266,641
99,049,355
1,913,748
42,790,960
(264,580,408)
(21,425,546)
(667,733)
724,430,396
(48,238,670)
676,191,726
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีAยประกันภัยรับ
หัก: เบีAยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีAยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีAยประกันภัยที=ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม= ) ลดจากงวดก่อน
เบีAยประกันภัยที=ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื=น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื=น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที=คาดว่าจะเกิดขึAน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดหกเดือนสิA นสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื=น

รวม

774,186,917

304,871,205

4,665,456,774

5,389,314,749

11,133,829,645

(285,832,067)
488,354,850

(185,953,250)
118,917,955

(152,367,179)
4,513,089,595

(2,835,358,908)
2,553,955,841

(3,459,511,404)
7,674,318,241

26,763,435
515,118,285
105,169,426
620,287,711

6,491,041
125,408,996
38,515,479
163,924,475

2,918,120
4,516,007,715
44,919,434
4,560,927,149

(201,942,597)
2,352,013,244
528,648,623
2,880,661,867

(165,770,001)
7,508,548,240
717,252,962
8,225,801,202

168,391,367
145,197,416
120,429,532
434,018,315
186,269,396

18,439,364
24,935,042
42,890,979
86,265,385
77,659,090

2,863,892,160
715,089,799
516,422,248
4,095,404,207
465,522,942

1,077,577,600
564,053,503
563,765,136
2,205,396,239
675,265,628

4,128,300,491
1,449,275,760
1,243,507,895
6,821,084,146
1,404,717,056

54,624,948

781,555,741
199,548,487
8,957,206
92,854,100
(491,913,826)
(47,341,159)
(19,510,291)
(55,180,601)
1,873,686,713
(272,581,931)
1,601,104,782
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีAยประกันภัยรับ
หัก: เบีAยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีAยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีAยประกันภัยที=ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม= ) ลดจากงวดก่อน
เบีAยประกันภัยที=ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื=น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื=น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

ประกันอัคคีภยั

งบการเงินที=แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดหกเดือนสิA นสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2562
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื=น

รวม

771,005,397

303,451,491

4,254,187,670

4,378,512,749

9,707,157,307

(252,068,882)
518,936,515

(175,461,888)
127,989,603

(123,541,069)
4,130,646,601

(2,281,254,130)
2,097,258,619

(2,832,325,969)
6,874,831,338

14,828,912
533,765,427
102,762,420
636,527,847

(10,136,708)
117,852,895
41,316,903
159,169,798

(545,727,981)
3,584,918,620
34,819,107
3,619,737,727

(124,535,434)
1,972,723,185
416,575,484
2,389,298,669

(665,571,211)
6,209,260,127
595,473,914
6,804,734,041

22,507,649
166,646,505
134,184,516
323,338,670
313,189,177

31,896,765
25,664,791
41,146,221
98,707,777
60,462,021

2,341,920,773
643,898,369
458,987,904
3,444,807,046
174,930,681

923,512,463
486,844,835
465,094,143
1,875,451,441
513,847,228

3,319,837,650
1,323,054,500
1,099,412,784
5,742,304,934
1,062,429,107
717,372,344
100,864,391
3,209,441
90,090,361
(550,299,027)
(40,679,554)
(1,370,643)
1,381,616,420
(123,418,375)
1,258,198,045

สิ น ทรั พ ย์แ ละหนีG สิ น ตามส่ ว นงานของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที) 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562 มี
ดังต่อไปนีG
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที/แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื/น
รวมส่ วนงาน

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ส่ วนที/
ปันส่ วนไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที/ 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 วันที/ 31 ธันวาคม 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

หนีส, ิ น
ณ วันที/ 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 วันที/ 31 ธันวาคม 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 ข้ อมูลเกียC วกับเขตภูมศิ าสตร์
บริ ษ ทั ฯ ดําเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อประเทศไทย ดังนัGน รายได้และสิ น ทรั พ ย์ที) แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
20.3 ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิG นสุ ดวันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีเบีGยประกันภัยรับจาก
คู่คา้ รายใหญ่จาํ นวนหนึ)งราย ดังต่อไปนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิL นสุ ด
สําหรับงวดหกเดือนสิL นสุ ด
วันที1 30 มิถุนายน
วันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562

เบีLยประกันภัยรับ

624

997

21. ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคC าดว่ าจะเกิดขึนA

1,345

1,454

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิL นสุ ด
สําหรับงวดหกเดือนสิL นสุ ด
วันที1 30 มิถุนายน 2563
วันที1 30 มิถุนายน 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีLยค้างรับ
รวม

(87,927)
531,124
52,721,940
1,459,811
54,624,948

(37)
548,685
52,991,464
1,640,489
55,180,601

22. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขัGนพืGนฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี)ย
ถ่วงนํGาหนักของหุน้ สามัญที)ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
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23. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลที)ประกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือนสิG นสุ ดวันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นีG
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลระหว่างกาลครัLงที1 1
สําหรับปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาลครัLงที1 4
สําหรับปี 2562

มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัLงที1 3/63 เมื1อวันที1
15 พฤษภาคม 2563
มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัLงที1 2/63 เมื1อวันที1
13 เมษายน 2563

รวมเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี 2563

อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลระหว่างกาลครัLงที1 1
สําหรับปี 2562
เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2561

รวมเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี 2562

มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัLงที1 2/62 เมื1อวันที1
10 พฤษภาคม 2562
มติที1ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ครัLงที1 26
เมื1อวันที1 26 เมษายน 2562

จํานวน
เงินปั นผลรวม
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผลต่อหุน้
(บาท)

319.4

3.00

532.3
851.7

5.00

จํานวน
เงินปั นผลรวม
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผลต่อหุน้
(บาท)

319.4

3.00

532.3
851.7

5.00
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24. รายการธุรกิจกับกิจการทีเC กียC วข้ องกัน
24.1 ลักษณะความสั มพันธ์
ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที) เกี) ย วข้อ งกัน บริ ษ ัท ฯคํานึ งถึ งเนืG อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที)เกี)ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นีG
รายชื&อกิจการที&เกี&ยวข้องกัน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ การเชืKอเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซียพลัส กรุ๊ ป โฮลดิKงส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ขนส่ งนํKามันทางท่อ จํากัด
บริ ษทั ไทยอินโด คอร์ดซ่า จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยโอริ กซ์ลีสซิ&ง จํากัด
Asia Insurance (Investments) Limited
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิKล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จํากัด
บริ ษทั บางปะอิน กอล์ฟ จํากัด
บริ ษทั ไทยเมทัลโพรเซสซิ&ง จํากัด
บริ ษทั เอเชียเสริ มกิจ จํากัด
บริ ษทั ไอโออิ กรุ งเทพ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ
ประกันวินาศภัย
ลงทุนในบริ ษทั อื&น
ประกันวินาศภัย
สถาบันการเงิน
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
ประกันชีวติ
ธุรกิจเงินทุน
ลงทุนในบริ ษทั อื&น
ประกันภัย
เครื& องใช้ไฟฟ้า
เครื& องใช้ไฟฟ้า
การแพทย์
บรรจุภณั ฑ์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บันเทิงและสันทนาการ
ชิKนส่ วนอิเล็คทรอนิคส์
ธุรกิจเงินทุน
ประกันวินาศภัย
หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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24.2 รายการทีสC ํ าคัญกับกิจการทีเC กียC วข้ องกัน
ในระหว่างงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิG นสุ ดวันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที)
สําคัญกับกิ จการที) เกี) ยวข้องกัน ทัGงนีG รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิ จซึ) งเป็ นไปตามเงื)อนไขที)
ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที)เกี)ยวข้องกันเหล่านัGน โดยสามารถสรุ ปรายการที)สาํ คัญได้ดงั นีG
สําหรับงวดสามเดือนสิE นสุ ด
วันที/ 30 มิถุนายน
2563
2562
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วม
และกิจการทีเ* กีย* วข้ องกัน
รายได้
เบีEยประกันภัยรับ

สําหรับงวดหกเดือนสิE นสุ ด
วันที/ 30 มิถุนายน
2563
2562

173,588

130,694

366,814

332,439

ค่าบําเหน็จรับ

57,040

47,182

116,484

98,705

ดอกเบีEยรับ(1)

21,361

17,622

43,688

32,752

เงินปั นผลรับ(1)
ค่าเช่ารับ(2)

224,390
1,208

201,269
1,208

458,389
2,416

414,484
2,416

ค่ าใช้ จ่าย
เบีEยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันต่อ

179,697

149,438

367,794

311,387

(40,097)

(82,195)

(91,310)

21,955

17,967

39,916

34,448

-

78

-

139

446

442

621

573

112,331

106,448

112,331

106,448

ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
(โอนกลับ)
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าธรรมเนียมบริ หาร
กองทุนส่ วนบุคคล(3)
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการ
ซืEอขายหลักทรัพย์(3)
ส่ วนของเจ้ าของ
เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: พันบาท)

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัย
ต่อตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันต่อ
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกันให้กบั ลูกค้า
ทัว/ ไป
ตามที/ประกาศจ่าย
อัตราเดียวกับที/บริ ษทั ฯคิดกับลูกค้า
ทัว/ ไป

เป็ นปกติทางการค้าของการ
ประกันภัยต่อตามประเภทของการ
ประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
(149,630) ตามที/เกิดขึEนจริ ง
เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
อัตราใกล้เคียงกับที/บริ ษทั ที/เกี/ยวข้อง
กันคิดกับลูกค้าทัว/ ไป
อัตราใกล้เคียงกับที/บริ ษทั ที/เกี/ยวข้อง
กันคิดกับลูกค้าทัว/ ไป
ตามที/ประกาศจ่าย

(1)

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้อื=น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(3)
แสดงรวมอยูใ่ นรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(2)
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24.3 ยอดคงค้ างระหว่ างกัน
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงค้างที)สาํ คัญระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที)เกี)ยวข้อง
กัน สรุ ปได้ดงั นีG
30 มิถุนายน 2563
บริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - ราคาทุน
บริษทั ทีเ@ กีย@ วข้ องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เบีLยประกันภัยค้างรับ
ดอกเบีLยหุน้ กูค้ า้ งรับ (1)
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น
ตราสารทุน
ตราสารหนีL
เงินลงทุนทัว1 ไป
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีLยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื1น
เงินมัดจําและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
ลูกหนีLจากการขายหลักทรัพย์
เจ้าหนีLบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนีLสินจากสัญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
หนีLสินอื1น
หนีLสินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนีLจากการซืLอหลักทรัพย์
(1)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

129,396

129,396

6,880,357
33,531
109

5,559,220
37,480
-

6,923
27,155

7,090
14,138

18,898,275
9,341
160,570

23,257,829
600,377
157,578

36,148
-

36,293
79

105,796
93,622

104,373
45,810

23

318

88

36
2,923

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
24.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่ า งงวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิG น สุ ด วัน ที) 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯมี ค่ า ใช้จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงานที)ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิL นสุ ด
สําหรับงวดหกเดือนสิL นสุ ด
วันที1 30 มิถุนายน
วันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสัLน
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

21.5
2.1

22.7
1.0

43.5
4.0

45.0
2.0

23.6

23.7

47.5

47.0

25. หนีสA ิ นทีอC าจเกิดขึนA ภายหน้ าและภาระผูกพัน
25.1 ภาระผูกพันเกียC วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขัGนตํ)าที)ตอ้ งจ่ายในอนาคตทัGงสิG นภายใต้สญ
ั ญาเช่าและบริ การ
ที)เกี)ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสัGนและสัญญาเช่าซึ)งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ)า ดังนีG
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

(หน่วย: บาท)
30 มิถุนายน 2563
1,915,224
602,580

25.2 ภาระผูกพันเกียC วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันที) เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเพื)อตกแต่ง
ต่อเติมอาคารและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํ นวน 28.2 ล้านบาท และ 34.5 ล้านบาท ตามลําดับ
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25.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที) 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีคดีถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายจํานวนประมาณ
2,587.6 ล้านบาท และ 2,968.4 ล้านบาท ตามลําดับ จากการเป็ นผูร้ ั บประกันภัย ซึ) งผลของการพิจารณาคดี
ดังกล่าวยังไม่สิGนสุ ด โดยความรับผิดของบริ ษทั ฯจํากัดอยูท่ ี)มูลค่าที)ต)าํ กว่าของทุนประกันหรื อทุนทรัพย์ที)ถูก
ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนรวม 379.4 ล้านบาท และ 779.2 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯได้พิจารณาและประเมินผลเสี ยหายที)อาจเกิดขึGนจากคดีความดังกล่าวเป็ นจํานวนประมาณ 108.1
ล้านบาท และ 105.4 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ) งได้บนั ทึกไว้แล้วในรายการ “หนีGสินจากสัญญาประกันภัย” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว
26. มูลค่ ายุตธิ รรรมของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
ณ วัน ที) 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัทฯมี สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที) ว ดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชัGนของมูลค่ายุติธรรม ดังนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
ระดับ 1 ระดับ 2 รวม
เงินลงทุนเผื@อขายทีว@ ดั มูลค่ ายุตธิ รรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีLภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม

21,029
1,785
22,814

3,538
597
46
4,181

2,796
2,796

3,538
597
23,825
1,831
29,791

26,300
1,998
28,298

3,691
968
54
4,713

3,691
968
26,300
2,052
33,011

บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นีG
(ก) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนีGภาคเอกชน คํานวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนที)ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีGไทย
(ข) มูลค่ายุติธรรมหุน้ ทุนหรื อหน่วยลงทุนที)เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงตามราคาตลาด
(ค) มูลค่ายุติธรรมหุ ้นทุนที) ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้วิธีการประเมิ นมูลค่า เช่ น
อัตราส่ วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี หรื อวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ) งคิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี)ย
ถ่วงนํGาหนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์
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(ง) มู ลค่ ายุติธรรมของหน่ วยลงทุ น ที) มิ ใช่ ห ลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนคํานวณโดยใช้มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น ที)
ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัGนของมูลค่ายุติธรรม
27. การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีG ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯเมื)อวันที) 6 สิ งหาคม
2563
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