บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิB นสุ ดวันทีD 31 มีนาคม 2564

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินทีFแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันทีF 31 มีนาคม 2564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีFยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดทีFแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ยสําหรับงวดสามเดือนสิM นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึFงผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีMตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 34 เรืF อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกีFยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรืF อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถาม
บุคลากร ซึFงส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืFน
การสอบทานนีMมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชืFอมันF ว่าจะพบเรืF องทีFมีนยั สําคัญทัMงหมดซึFงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัMนข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีFสอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิF งทีFเป็ นเหตุให้เชืFอว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึMนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับทีF 34 เรืF อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

รัชดา ยงสวัสดิXวาณิ ชย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2564
2

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที? 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแG สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบีย> ประก ันภัยค ้างรับ
รายได้จากการลงทุนค ้างรับ
สินทรัพย์จากการประก ันภัยต่อ
ลูกหนีจ> ากสัญญาประก ันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยืู้ มและดอกเบีย> ค ้างรับ
อสังหาริมทรัพย์เพือG การลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีดG นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อนืG
รวมสินทรัพย์

3
4
5
6
7
8
9
10.1
11
12.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึGงของงบการเงินนี>

245,997,254
2,720,307,919
355,805,633
7,580,309,333
525,789,606

141,557,318
2,765,896,684
42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

245,997,254
2,720,307,919
355,805,633
7,580,309,333
525,789,606

141,557,318
2,765,896,684
42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

48,343,297,037
1,488,386,219
113,681,540
266,375,546
601,232,447
889,246,574
101,873,329
777,038,327
64,009,340,764

44,424,088,267
1,476,419,024
117,929,942
268,910,602
614,944,629
886,560,707
101,675,828
713,452,108
59,503,789,560

48,343,297,037
1,488,386,219
113,681,540
129,395,722
601,232,447
889,246,574
101,873,329
777,038,327
63,872,360,940

44,424,088,267
1,476,419,024
117,929,942
129,395,722
614,944,629
886,560,707
101,675,828
713,452,108
59,364,274,680

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที? 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแG สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนสิีD นและส่ วนของเจ้าของ
หนสิีD น
หนีส> ินจากสัญญาประก ันภัย
13
เจ้าหนีบ> ริษทั ประก ันภัยต่อ
14
ภาษีเงินได้ค ้างจ่าย
หนีส> ินตามสัญญาเช่า
12.2
ภาระผ ูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส> ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
15.1
หนีส> ินอืนG
เบีย> ประก ันภัยรับล่วงหน้า
ค ่านายหน้าค ้างจ่าย
ค ่าใช้จ่ายค ้างจ่าย
อืนG 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
สํารองอืนG
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
องค ์ประกอบอืนG ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนสิีD นและส่ วนของเจ้าของ

18,226,802,664
2,975,614,293
347,108,861
793,610,127
790,263,743
3,499,841,061

18,022,514,489
2,737,451,690
196,693,497
778,848,706
777,202,619
2,984,538,685

18,226,802,664
2,975,614,293
347,108,861
793,610,127
790,263,743
3,472,445,096

18,022,514,489
2,737,451,690
196,693,497
778,848,706
777,202,619
2,956,635,709

1,686,698,767
402,048,118
712,439,106
1,061,437,335
30,495,864,075

1,717,482,667
411,902,624
607,433,941
926,673,433
29,160,742,351

1,686,698,767
402,048,118
712,439,106
1,061,437,335
30,468,468,110

1,717,482,667
411,902,624
607,433,941
926,673,433
29,132,839,375

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
6,189,227,589
17,710,579,100
33,513,476,689
64,009,340,764

106,470,000
7,000,000,000
5,373,111,989
15,356,265,220
30,343,047,209
59,503,789,560

106,470,000
7,000,000,000
6,077,250,450
17,712,972,380
33,403,892,830
63,872,360,940

106,470,000
7,000,000,000
5,259,106,805
15,358,658,500
30,231,435,305
59,364,274,680

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึGงของงบการเงินนี>

กรรมการ

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดื อนสิGนสุดวันทีE 31 มีนาคม 2564

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย9 ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย9 ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย9 ประก ันภัยรับสุทธิ
หัก: สํารองเบีย9 ประก ันภัยทียA งั ไม่ถอื เป็ นรายได้เพิมA
จากงวดก ่อน
เบีย9 ประก ันภัยทีถA อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
รายได้อนืA
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการด ําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคA าดว่าจะเก ิดขึ9น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืEน:
รายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก ําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือA ขายทีวA ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนA
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น:
ก ําไรต่อหุน้ ขั9นพืน9 ฐาน
ก ําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึAงของงบการเงินนี9

หมายเหตุ

10.2

17

15.2

18

งบการเงิน
ทีแA สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

6,157,152,670
(2,116,595,397)
4,040,557,273

6,136,135,240
(1,899,827,799)
4,236,307,441

6,157,152,670
(2,116,595,397)
4,040,557,273

6,136,135,240
(1,899,827,799)
4,236,307,441

(306,629,821)
3,733,927,452
416,896,453
430,926,105
27,980,715
3,753,357
51,579,312
4,665,063,394

(515,596,291)
3,720,711,150
425,215,927
400,599,985
30,152,376
1,457,187
51,306,513
4,629,443,138

(306,629,821)
3,733,927,452
416,896,453
437,214,518
27,980,715
51,579,312
4,667,598,450

(515,596,291)
3,720,711,150
425,215,927
400,599,985
30,152,376
51,306,513
4,627,985,951

2,726,945,504
(729,482,313)
788,005,980
633,233,224
279,615,094
25,290,298
9,916,758
2,499,720
3,736,024,265
929,039,129
(112,923,529)
816,115,600

3,078,643,796
(928,526,808)
786,184,233
593,762,520
277,670,702
23,292,687
9,656,868
555,653
3,841,239,651
788,203,487
(119,416,384)
668,787,103

2,726,945,504
(729,482,313)
788,005,980
633,233,224
279,615,094
25,290,298
9,916,758
2,499,720
3,736,024,265
931,574,185
(113,430,540)
818,143,645

3,078,643,796
(928,526,808)
786,184,233
593,762,520
277,670,702
23,292,687
9,656,868
555,653
3,841,239,651
786,746,300
(119,124,947)
667,621,353

2,942,892,350
(588,578,470)

(7,420,652,931)
1,484,130,586

2,942,892,350
(588,578,470)

(7,420,652,931)
1,484,130,586

2,354,313,880
2,354,313,880
3,170,429,480

(5,936,522,345)
(5,936,522,345)
(5,267,735,242)

2,354,313,880
2,354,313,880
3,172,457,525

(5,936,522,345)
(5,936,522,345)
(5,268,900,992)

7.67

6.28

7.68

6.27

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดื อนสิGนสุดวันทีE 31 มีนาคม 2564

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเน ินงาน
เบีย9 ประก ันภัยรับจากการประก ันภัยโดยตรง
เงินจ่ายจากการประก ันภัยต่อ
ดอกเบีย9 รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืนA
รายได้อนืA
ค ่าสินไหมทดแทนจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการด ําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเน ินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีดA นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากก ิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีดA นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในก ิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ช ําระหนีส9 ินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมE ขึGนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
หัก: ค ่าเผือA ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคA าดว่าจะเก ิดขึ9นเพิมA ขึ9น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิGนงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึAงของงบการเงินนี9

งบการเงิน
ทีแA สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

5,847,500,322
(737,540,539)
49,645,469
68,341,050
38,716,449
12,833,778
(2,430,778,294)
(745,860,455)
(735,830,574)
(220,441,070)
(15,017,273)
(35,569,429)
5,343,789,256
(6,297,737,741)
142,050,949

5,858,281,367
(961,101,327)
65,655,660
45,899,034
41,028,105
9,129,408
(2,202,581,892)
(688,021,466)
(684,280,184)
(468,525,387)
(12,313,528)
(35,164,421)
3,980,243,793
(3,988,239,921)
960,009,241

5,847,500,322
(737,540,539)
49,645,469
68,341,050
38,716,449
12,833,778
(2,430,778,294)
(745,860,455)
(735,830,574)
(220,441,070)
(15,017,273)
(35,569,429)
5,343,789,256
(6,297,737,741)
142,050,949

5,858,281,367
(961,101,327)
65,655,660
45,899,034
41,028,105
9,129,408
(2,202,581,892)
(688,021,466)
(684,280,184)
(468,525,387)
(12,313,528)
(35,164,421)
3,980,243,793
(3,988,239,921)
960,009,241

34,318
34,318

1,150,000
1,150,000

34,318
34,318

1,150,000
1,150,000

(15,732,368)
(7,828,413)
(23,560,781)
(23,526,463)

(6,724,559)
(2,125,000)
(8,849,559)
(7,699,559)

(15,732,368)
(7,828,413)
(23,560,781)
(23,526,463)

(6,724,559)
(2,125,000)
(8,849,559)
(7,699,559)

(12,125,875)
(1,958,674)
(14,084,549)
104,439,937
141,557,318
(1)
245,997,254
-

(8,570,783)
(8,570,783)
943,738,899
138,824,094
(87,928)
1,082,475,065

(12,125,875)
(1,958,674)
(14,084,549)
104,439,937
141,557,318
(1)
245,997,254
-

(8,570,783)
(8,570,783)
943,738,899
138,824,094
(87,928)
1,082,475,065

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย0 นแปลงส่ วนของเจ้าของ
สําหรับงวดสามเดื อนสิCนสุดวันที0 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

ทุนออกจําหน่าย
และช ําระแล้ว

งบการเงินทีแ? สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค ์ประกอบอืน? ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเก ินทุนจากการวัดมูลค ่า
ส่วนแบ่งขาดทุน เงินลงทุนเผือ? ขายทีว? ัดมูลค ่า
ก ําไรสะสม
เบ็ดเสร็จอืน?
ด้วยมูลค ่ายุตธิ รรมผ่าน
ส่วนเก ิน
จัดสรรแล้ว
จากบริษทั ร่วม
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน?
รวมองค ์ประกอบอืน?
มูลค ่าหุน้ สามัญ สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืน?
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
- สุทธิจากภาษีเงินได้
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลีย? นแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
ก ําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน? สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 มีนาคม 2563

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
668,787,103
4,855,427,036

(3,793,469)
(3,793,469)
(3,793,469)

17,189,762,552
2,170,828,814
19,360,591,366
(5,936,522,345)
13,424,069,021

17,185,969,083
2,170,828,814
19,356,797,897
(5,936,522,345)
13,420,275,552

31,023,097,086
2,134,010,744
33,157,107,830
668,787,103
(5,936,522,345)
27,889,372,588

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2564
ก ําไรสุทธิ
ก ําไรเบ็ดเสร็จอืน? สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 มีนาคม 2564

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

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

106,470,000
106,470,000

7,000,000,000
7,000,000,000

5,373,111,989
816,115,600
6,189,227,589

(2,393,280)
(2,393,280)

15,358,658,500
2,354,313,880
17,712,972,380

15,356,265,220
2,354,313,880
17,710,579,100

30,343,047,209
816,115,600
2,354,313,880
33,513,476,689

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ?งของงบการเงินนีN

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย0 นแปลงส่ วนของเจ้าของ (ต่ อ)
สําหรับงวดสามเดื อนสิGนสุดวันที0 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

ก ําไรสะสม
ทุนออกจําหน่าย
และช ําระแล้ว

ส่วนเก ิน
มูลค ่าหุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืน<

องค ์ประกอบอืน<
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเก ินทุนจากการวัดมูลค ่า
เงินลงทุนเผือ< ขายทีว< ัดมูลค ่า
ด้วยมูลค ่ายุตธิ รรมผ่าน
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน<
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
- สุทธิจากภาษีเงินได้ รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลีย< นแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
ก ําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน< สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 มีนาคม 2563

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
667,621,353
4,756,887,949

17,189,762,552
2,170,828,814
19,360,591,366
(5,936,522,345)
13,424,069,021

30,929,517,218
2,134,010,744
33,063,527,962
667,621,353
(5,936,522,345)
27,794,626,970

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2564
ก ําไรสุทธิ
ก ําไรเบ็ดเสร็จอืน< สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 มีนาคม 2564

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

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

106,470,000
106,470,000

7,000,000,000
7,000,000,000

5,259,106,805
818,143,645
6,077,250,450

15,358,658,500
2,354,313,880
17,712,972,380

30,231,435,305
818,143,645
2,354,313,880
33,403,892,830

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ<งของงบการเงินนีN

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ@นสุ ดวันทีB 31 มีนาคม 2564
ข้ อทีB เรืB อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

หน้ าทีB
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด .............................................................................................................. 3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ@นสุ ดวันทีB 31 มีนาคม 2564
1.

ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึCงจัดตัGงและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ดงั กล่าว
ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ ้นสามัญทีCออกจําหน่ ายและชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ธุ รกิ จหลัก
ของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย โดยบริ ษทั ฯมีทีCอยู่ตามทีCจดทะเบี ยนตัGงอยู่เลขทีC 25 อาคารกรุ งเทพ
ประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีทสีB ํ าคัญ

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีG จดั ทําขึGนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีC 34 เรืC อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีC ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของและงบกระแสเงินสดเต็มรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินทีC
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรืC อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงืCอนไขและระยะเวลาในการจัดทําและยืนC งบการเงินและรายงานเกีCยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ประกันวินาศภัย (ฉบับทีC 2) พ.ศ. 2562 ลงวันทีC 4 เมษายน 2562
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีG จดั ทําขึGนเพืCอให้ขอ้ มูลเพิCมเติมจากงบการเงินประจําปี ทีCนาํ เสนอครัGงล่าสุ ด
ดังนัGน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกีCยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพืCอไม่ให้ขอ้ มูลทีC นาํ เสนอซํGาซ้อนกับข้อมูลทีC ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้ขอ้ มูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลนีGควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
ข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับทีC บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนีG

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเีB ริBมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึC งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีCมีรอบระยะเวลาบัญชีทีCเริC มใน
หรื อหลังวันทีC 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีขG ึนเพืCอให้มีเนืG อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีCยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ทัGงนีG การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีBจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีBมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีBเริB มในหรื อ
หลังวันทีB 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีC 16 เรืC อง สัญญาเช่า ฉบับปรับปรุ ง
ซึC งได้ให้ขอ้ ยกเว้นชัวC คราวทีC เกิ ดในทางปฏิบตั ิสําหรับผูเ้ ช่ าทีC ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีG ย
อ้างอิง ทัGงนีG ต้องเป็ นไปตามเงืCอนไขทีCกาํ หนดไว้ตามมาตรฐาน ทัGงนีG ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้ว
และเชืCอว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนีGจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 นโยบายการบัญชีทสีB ํ าคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีGจดั ทําขึGนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีCสาํ คัญและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีCใช้
ในงบการเงินสําหรับปี สิG นสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2563

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุ ทธิ

4.

2,833
243,164
245,997

2,787
138,770
141,557

เบีย@ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของเบีGยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรง โดยจําแนกอายุตามเงินต้นทีCคา้ งชําระนับตัGงแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบีGย
ประกันภัยแสดงได้ดงั นีG
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผือ1 หนีJสงสัยจะสู ญ
เบีJยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

1,934,750
270,667
246,392
38,456
230,043
26,777
2,747,085
(26,777)
2,720,308

2,202,950
191,470
119,564
61,118
190,795
16,245
2,782,142
(16,245)
2,765,897

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
สํารองประกันภัยส่ วนที1เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองเบีJยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผือ1 การด้อยค่า
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

6.

4,325,840
3,254,521
7,580,361
(52)
7,580,309

4,304,602
3,255,621
7,560,223
(54)
7,560,169

ลูกหนีจ@ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผือ1 หนีJสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีJจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

43,101
504,445
547,546
(21,756)
525,790

42,445
367,902
410,347
(21,025)
389,322

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นที1แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีDภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที1ยงั ไม่เกิดขึDนจริ ง
หัก: ค่าเผือ1 การด้อยค่า
หัก: ค่าเผื1อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDน
เงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDน
เงินลงทุนที1จะถือจนครบกําหนดที1
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

2,819,939
600,752
6,145,815
1,692,534
11,259,040
22,141,215
(65,083)

2,856,239
546,271
28,082,212
1,794,879
33,279,601
-

3,252,226
630,817
6,083,661
1,652,329
11,619,033
19,198,323
(65,083)

3,300,520
579,039
25,112,951
1,704,622
30,697,132
-

(55,571)

-

(55,141)

-

33,279,601

33,279,601

30,697,132

30,697,132

15,066,745

13,729,657

(3,049)

(2,701)

15,063,696
48,343,297

13,726,956
44,424,088
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 จําแนกตามการวิเคราะห์ ลาํ ดับชั@นความเสีB ยงด้ านเครดิต

เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
ชัDนที1 1 - ตราสารหนีDที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมี
นัยสําคัญของความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 3 - ตราสารหนีDที1มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาดว่า
ด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึDนที1รับรู ้ใน
จะเกิดขึDนที1รับรู ้ใน
มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุน

3,350,480

(694)

3,827,529

(734)

52,030
3,402,510

(54,877)
(55,571)

52,030
3,879,559

(54,407)
(55,141)

เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนด
ทีว* ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัDน ที1 1 - ตราสารหนีD ที1 ไ ม่ มี ก ารเพิ1 ม ขึD น อย่างมี นัย สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนด
ทีว* ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัDน ที1 1 - ตราสารหนีD ที1 ไ ม่ มี ก ารเพิ1 ม ขึD น อย่างมี นัย สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDนที1รับรู ้ในกําไร
มูลค่าตามบัญชีขD นั ต้น
หรื อขาดทุน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

15,066,745
15,066,745

(3,049)
(3,049)

15,063,696
15,063,696

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDนที1รับรู ้ในกําไร
มูลค่าตามบัญชีขD นั ต้น
หรื อขาดทุน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

13,729,657
13,729,657

(2,701)
(2,701)

13,726,956
13,726,956
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.3 เงินลงทุนทีมB ขี ้ อจํากัดและติดภาระผูกพัน
ณ วันทีC 31 มี นาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯได้วางทรั พย์สินเพืCอเป็ นหลักทรั พย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็ นเงินสํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางคํGาประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคาร และอืCนๆ ซึC งเกีCยวเนืC องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ดังนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล

14.0

14.3

14.0

14.3

35.2
1,170.0
275.0
1,480.2

120.9
1,205.7
279.6
1,606.2

35.2
1,240.0
210.0
1,485.2

113.7
1,286.9
212.5
1,613.1

เงินฝากสถาบันการเงิน
คํา; ประกันหนังสื อคํา; ประกันทีอB อกโดยธนาคาร

30.0

30.0

30.0

30.0

เงินฝากสถาบันการเงิน

20.0

20.0

20.0

20.0

จัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
หุน้ สามัญ
พันธบัตรรัฐบาล
หุน้ กู้
คํา; ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย@ ค้ างรับ
ณ วันทีC 31 มี นาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าของเงินให้กูย้ ืมและดอกเบีG ยค้างรับจําแนกตามการ
วิเคราะห์ลาํ ดับชัGนความเสีC ยงด้านเครดิต ดังนีG

การจัดชัDน
ชัDนที1 1 - เงินให้กยู้ มื ที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 2 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 3 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบีDยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีDยค้างรับ - สุ ทธิ

การจัดชัDน
ชัDนที1 1 - เงินให้กยู้ มื ที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญของความ
เสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 2 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 3 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบีDยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีDยค้างรับ - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื1น ๆ
รวม
1,358,177

8,153

1,366,330

2,852
170,185
1,531,214
(50,981)
1,480,233

8,153
8,153

2,852
170,185
1,539,367
(50,981)
1,488,386

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื1น ๆ
รวม
1,344,386

8,305

1,352,691

17,942
155,043
1,517,371
(49,257)
1,468,114

8,305
8,305

17,942
155,043
1,525,676
(49,257)
1,476,419

เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิ การบริ 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 วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานคงค้างเป็ นจํานวนเงิน 147.0 ล้านบาท
และ 153.9 ล้านบาท ตามลําดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

อสั งหาริมทรัพย์ เพืBอการลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิJ นสุ ดวันที1
สิJ นสุ ดวันที1
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวด
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายงวด

117,930
(4,248)
113,682

135,207
(17,277)
117,930

ณ วันทีC 31 มี นาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพืCอการลงทุ นมี จาํ นวน
217.6 ล้านบาท และ 225.8 ล้านบาท ตามลําดับ
10. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
10.1 รายละเอียดของบริษทั ร่ วม

ชื6อบริ ษทั
Asia Insurance
(Cambodia) Plc.
Asian Insurance
International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance
(Lao) Company
Limited

ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว ณ วันที6
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) (เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)

สัดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ประเภทกิจการ

ประเทศที6
จดทะเบียน

รับประกันวินาศภัย

กัมพูชา

7,000,000

7,000,000

22.92

22.92

ลงทุนในบริ ษทั อื6น

เบอร์มิวด้า

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

รับประกันวินาศภัย

ลาว

2,000,000

2,000,000

38.00

38.00
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

ชื1อบริ ษทั
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company
Limited
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

106,641

103,875

30,202

30,202

129,429

135,923

72,054

72,054

30,306
266,376

29,113
268,911

27,140
129,396

27,140
129,396

10.2 ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืBนและเงินปันผลรับ
(หน่วย: พันบาท)

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

งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื+น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที+
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที+
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2564
2563
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลรับ
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที+
31 มีนาคม
2564
2563

2,766

1,412

-

-

-

-

(206)

94

-

-

6,288

-

1,193
3,753

(49)
1,457

-

-

6,288

-

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

หนีHสินรวม ณ วันที+

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับ
งวดสามเดือนสิH นสุ ด
วันที+ 31 มีนาคม
2564
2563

รายได้รวมสําหรับ
งวดสามเดือนสิH นสุ ด
วันที+ 31 มีนาคม
2564
2563

31 มีนาคม
2564

31 ธันวาคม
2563

31 มีนาคม
2564

31 ธันวาคม
2563

835.3

715.7

374.2

291.2

23.9

21.1

12.1

6.2

269.4

273.7

-

-

-

0.2

(0.5)

0.2

196.3

462.3

134.5

402.6

12.0

7.8

3.1

(0.1)

ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
(ในงบการเงินทีCแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินทีCจดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ร่ วมซึCงยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ร่ วม
10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. ทีดB นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิD นสุ ดวันที1 31 มีนาคม 2564
เครื1 อง
ตกแต่ง
ติดตัDงและ
อุปกรณ์
งานระหว่าง
อาคาร
อาคารชุด
สํานักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม

ที1ดิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที1 1 มกราคม
2564
ซืDอเพิม1 ระหว่างงวด ราคาทุน
โอนเข้า (ออก) ระหว่าง
งวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด
- มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที1 31 มีนาคม
2564

222,765

194,124

2

147,502

17,008

33,544

614,945

-

-

-

1,124

186

14,422

15,732

-

-

-

10,500

-

(10,500)

-

-

(6,395)

-

(21,881)

(5)
(1,164)

-

(5)
(29,440)

222,765

187,729

2

137,245

16,025

37,466

601,232

12. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ /หนีส@ ิ นตามสั ญญาเช่ า
บริ ษ ัท ฯได้เข้าทําสั ญ ญาเช่ าสิ น ทรั พ ย์ ได้แ ก่ ทีC ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และยานพาหนะ เพืC อ ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 33 ปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.1 สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที1 31 มีนาคม 2564
อุปกรณ์
ที1ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ สํานักงาน
รวม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 1 มกราคม 2564
เพิ1มระหว่างงวด
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 31 มีนาคม 2564

821,779
(5,577)
816,202

13,247
(3,019)
10,228

51,535
4,230
(5,081)
50,684

12,772
(639)
12,133

886,561
17,002
(14,316)
889,247

12.2 หนีส@ ิ นตามสั ญญาเช่ า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที1 31 มีนาคม 2564
อุปกรณ์
ที1ดิน
อาคาร
สํานักงาน ยานพาหนะ
รวม
หนีHสินตามสัญญาเช่า ณ วันที1 1 มกราคม 2564
บวก: สัญญาเช่าใหม่ระหว่างงวด
บวก: ต้นทุนทางการเงินรับรู ้ระหว่างงวด
หัก: ชําระหนีHสินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
หนีHสินตามสัญญาเช่า ณ วันที1 31 มีนาคม 2564

716,634
8,995
725,629

8,335
94
(2,819)
5,610

12,772
132
(3,450)
9,454

53,880
4,230
697
(5,890)
52,917

778,849
17,002
9,918
(12,159)
793,610

13. หนีส@ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
หนีHสินจากสัญญา
หนีHสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึHนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบีHยประกันภัย
สํารองเบีHยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

6,788,798
821,759

(4,101,609)
(224,179)

2,687,189
597,580

10,616,246
18,226,803

(3,254,521)
(7,580,309)

7,361,725
10,646,494
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
หนีHสินจากสัญญา
หนีHสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึHนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบีHยประกันภัย
สํารองเบีHยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

7,138,869
572,929

(4,204,314)
(100,234)

2,934,555
472,695

10,310,716
18,022,514

(3,255,621)
(7,560,169)

7,055,095
10,462,345

13.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิJ นสุ ดวันที1
สิJ นสุ ดวันที1
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึJนระหว่างงวดปัจจุบนั
การเปลี1ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที1เกิดขึJนในงวดก่อน
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่า
สิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

7,711,798
2,018,928

5,631,159
11,470,643

756,578

871,648

(2,876,747)
7,610,557

50,801
(10,312,453)
7,711,798
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.2 สํ ารองเบีย@ ประกันภัยทียB งั ไม่ ถือเป็ นรายได้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิJ นสุ ดวันที1
สิJ นสุ ดวันที1
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบีJยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบีJยประกันภัยที1ถือเป็ นรายได้ในงวดนีJ
ยอดคงเหลือปลายงวด

10,310,717
6,157,153
(5,851,624)
10,616,246

9,978,382
22,858,220
(22,525,885)
10,310,717

14. เจ้ าหนีบ@ ริษทั ประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีJบริ ษทั ประกันภัยต่อ

1,506,868
1,468,746
2,975,614

1,509,258
1,228,194
2,737,452
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. หนีส@ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
15.1 หนีส@ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์/หนีG สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีทีCเกิดจากรายการดังต่อไปนีG
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม
2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
ค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีDยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที1เกิดขึDนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
หนีDสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื1นๆ
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลี1ยนแปลง
ส่ วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู ้ใน:
- กําไรสะสมต้นงวด
- องค์ประกอบอื1นส่ วนของเจ้าของต้นงวด
- ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- ส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น

31 ธันวาคม
2563

(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับงวดสามเดือนสิD นสุ ด
วันที1 31 มีนาคม
2564
2563

22,028
13,017
303,256
351,642

21,528
13,017
226,271
388,778

500
76,985
(37,136)

9,575
36,849
12,836

119,516
158,722
158,053
7,413
1,133,647

94,539
155,770
155,440
4,998
1,060,341

24,977
2,952
2,613
2,415

1,905
156,994
1,813
(848)

4,428,243
177,849
27,396
4,633,488
3,499,841

3,839,665
177,312
27,903
4,044,880
2,984,539

(588,578)
(537)
507

941,423
(171,929)
(291)

(515,302)

988,327

73,276
(588,578)
(515,302)

9,204
(542,707)
37,699
1,484,131
988,327
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
ค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีDยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที1เกิดขึDนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
หนีDสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื1นๆ
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลี1ยนแปลง
ส่ วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู ้ใน:
- กําไรสะสมต้นปี
- องค์ประกอบอื1นส่ วนของเจ้าของต้นงวด
- ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- ส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น

31 ธันวาคม
2563

(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับงวดสามเดือนสิD นสุ ด
วันที1 31 มีนาคม
2564
2563

22,028
13,017
303,256
351,642

21,528
13,017
226,271
388,778

500
76,985
(37,136)

9,575
36,849
12,836

119,516
158,722
158,053
7,413
1,133,647

94,539
155,770
155,440
4,998
1,060,341

24,977
2,952
2,613
2,415

1,905
156,994
1,813
(848)

4,428,243
177,849
4,606,092
3,472,445

3,839,665
177,312
4,016,977
2,956,636

(588,578)
(537)

941,423
(171,929)

(515,809)

988,618

72,769
(588,578)
(515,809)

9,204
(542,707)
37,990
1,484,131
988,618
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิG นสุ ดวันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นีG
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 31 มีนาคม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว1 คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว1 คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 31 มีนาคม
2564
2563

(186,200)

(157,115)

(186,200)

(157,115)

73,276

37,699

72,769

37,990

(112,924)

(119,416)

(113,431)

(119,125)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณกําไรทางบัญชี สําหรับงวดสามเดื อน
สิG นสุ ดวันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กับอัตราภาษีเงินได้ทีCใช้ สามารถแสดงได้ดงั นีG
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 31 มีนาคม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 31 มีนาคม
2564
2563

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

929,039

788,203

931,574

786,746

อัตราภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที1
ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน

20%
(185,808)

20%
(157,640)

20%
(186,315)

20%
(157,349)

72,884

38,224

72,884

38,224

(112,924)

(119,416)

(113,431)

(119,125)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน/ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่
มีการเปลีCยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานทีCรายงาน
16.1 การรายงานข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลตามส่ วนงานดําเนิ นงานสําหรับงวดสามเดื อนสิG นสุ ดวันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สามารถแยก
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดงั นีG
(หน่วย: พันบาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีMยประกันภัยรับ
หัก: เบีMยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีMยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีMยประกันภัยที6ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ6ม) ลดจากงวดก่อน
เบีMยประกันภัยที6ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื6น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื6น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึMน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที6แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิM นสุ ดวันที6 31 มีนาคม 2564
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื6น

รวม

395,687

252,068

2,366,280

3,143,118

6,157,153

(154,951)
240,736

(187,947)
64,121

(105,767)
2,260,513

(1,667,930)
1,475,188

(2,116,595)
4,040,558

9,836
250,572
62,873
313,445

(2,460)
61,661
26,487
88,148

(22,385)
2,238,128
30,670
2,268,798

(291,621)
1,183,567
296,866
1,480,433

(306,630)
3,733,928
416,896
4,150,824

81,361
75,677
67,518
224,556
88,889

9,928
14,538
24,829
49,295
38,853

1,335,012
359,213
288,449
1,982,674
286,124

571,162
338,578
252,437
1,162,177
318,256

1,997,463
788,006
633,233
3,418,702
732,122
430,926
27,981
3,753
51,579
(279,615)
(25,290)
(9,917)
(2,500)
929,039
(112,924)
816,115
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีMยประกันภัยรับ
หัก: เบีMยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีMยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีMยประกันภัยที6ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม6 ) ลดจากงวดก่อน
เบีMยประกันภัยที6ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื6น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื6น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึMน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที6แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิM นสุ ดวันที6 31 มีนาคม 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื6น

รวม

391,350

164,070

2,445,066

3,135,649

6,136,135

(157,729)
233,621

(101,856)
62,214

(67,629)
2,377,437

(1,572,614)
1,563,035

(1,899,828)
4,236,307

25,384
259,005
63,227
322,232

2,142
64,356
23,583
87,939

(138,372)
2,239,065
18,666
2,257,731

(404,750)
1,158,285
319,740
1,478,025

(515,596)
3,720,711
425,216
4,145,927

94,808
75,751
59,375
229,934
92,298

(5,339)
14,341
23,230
32,232
55,707

1,496,251
373,681
242,587
2,112,519
145,212

564,397
322,411
268,571
1,155,379
322,646

2,150,117
786,184
593,763
3,530,064
615,863
400,600
30,152
1,457
51,307
(277,671)
(23,293)
(9,657)
(555)
788,203
(119,416)
668,787

19

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์และหนีGสินตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนีG
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ประกันอัคคีภยั

ขนส่ ง

ประกันภัย

ส่ วนที+

ประกันภัยรถ

เบ็ดเตล็ดอื+น

รวมส่ วนงาน

ปันส่ วนไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2564

606,048

337,216

886,226

8,669,719

10,499,209

53,510,132

64,009,341

ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2563

482,420

189,891

1,083,228

8,769,581

10,525,120

48,978,669

59,503,789

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2564

3,030,901

439,436

6,867,759

12,186,939

22,525,035

7,970,829

30,495,864

ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2563

2,918,068

322,660

6,995,641

12,082,322

22,318,691

6,842,051

29,160,742

หนีส, ิ น

16.2 ข้ อมูลเกียB วกับเขตภูมศิ าสตร์
บริ ษ ทั ฯ ดําเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อประเทศไทย ดังนัGน รายได้และสิ น ทรั พ ย์ทีC แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
16.3 ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
สําหรับงวดสามเดือนสิG นสุ ดวันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีเบีGยประกันภัยรับจากคู่คา้ รายใหญ่
จํานวนหนึCงราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 714.3 ล้านบาท และ 720.8 ล้านบาท ตามลําดับ
17. ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคB าดว่ าจะเกิดขึน@
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิJ นสุ ดวันที1 31 มีนาคม
2564
2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึJนเพิ1มขึJน (ลดลง):
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีJยค้างรับ
รวม

(2)
778
1,724
2,500

88
18
269
181
556
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขัGนพืGนฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืCน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีCย
ถ่วงนํGาหนักของหุน้ สามัญทีCออกอยูใ่ นระหว่างงวด
19. รายการธุรกิจกับกิจการทีเB กียB วข้ องกัน
19.1 ลักษณะความสั มพันธ์
ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างบริ ษ ัท ฯและกิ จ การทีC เกีC ย วข้อ งกัน บริ ษ ัท ฯคํานึ งถึ ง เนืG อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการทีCเกีCยวข้องกันสามารถสรุ 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(1)
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 ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ 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)
(1)

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

ถือเป็ นบริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกันจนถึงวันที6 18 กุมภาพันธ์ 2564 เนื6องจากไม่มีกรรมการร่ วมกันตัMงแต่วนั ดังกล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.2 รายการทีสB ํ าคัญกับกิจการทีเB กียB วข้ องกัน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิG นสุ ดวันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจทีCสาํ คัญกับกิจการทีC
เกีCยวข้องกัน ทัGงนีG รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจซึC งเป็ นไปตามเงืCอนไขทีCตกลงร่ วมกันระหว่าง
บริ ษทั ฯและกิจการทีCเกีCยวข้องกันเหล่านัGน โดยสามารถสรุ ปรายการทีCสาํ คัญได้ดงั นีG
(หน่วย: พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิK นสุ ด
วันที& 31 มีนาคม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วมและกิจการที4
เกีย4 วข้ องกัน
รายได้
เบีKยประกันภัยรับ
ค่าบําเหน็จรับ

217,026
70,723

193,226
59,444

14,910

22,327

เงินปันผลรับ(1)
ค่าเช่ารับ(2)
ค่ าใช้ จ่าย
เบีKยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ

271,540
1,956

233,999
1,208

221,732

188,097

ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซืKอขายหลักทรัพย์(3)

(41,748)
24,191
130

(51,213)
17,961
175

ดอกเบีKยรับ(1)

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันต่อ
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริ ษทั
ที&เกี&ยวข้องกันให้กบั ลูกค้าทัว& ไป
ตามที&ประกาศจ่าย
อัตราเดียวกับที&บริ ษทั ฯคิดกับลูกค้าทัว& ไป
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันต่อ
ตามที&เกิดขึKนจริ ง
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราใกล้เคียงกับที&บริ ษทั ที&เกี&ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทัว& ไป

(1)

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้อื6น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(3)
แสดงรวมอยูใ่ นรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(2)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.3 ยอดคงค้ างทีสB ํ าคัญระหว่ างกัน
ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงค้างทีCสาํ คัญระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีCเกีCยวข้อง
กัน สรุ ปได้ดงั นีG
31 มีนาคม 2564
บริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - ราคาทุน
บริษทั ทีเ+ กีย+ วข้ องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เบีJยประกันภัยค้างรับ
ดอกเบีJยหุน้ กูค้ า้ งรับ (1)
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น
ตราสารทุน
ตราสารหนีJ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีJยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื1น
เงินมัดจําและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
ลูกหนีJจากการขายหลักทรัพย์
เจ้าหนีJบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนีJสินอื1น
เจ้าหนีJจากการซืJอหลักทรัพย์
(1)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

129,396

129,396

9,794,449
82,343
40

8,388,796
28,209
111

7,311
7,833

7,117
8,730

22,790,652
8,789
156,978

20,165,152
9,404
157,178

35,778
-

35,900
3,779

102,422
91,881

99,714
61,376

2,063

-

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

23

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิG นสุ ดวันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ทีCให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิJ นสุ ดวันที1 31 มีนาคม
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสัJน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

24.3
2.4
26.7

22.0
1.9
23.9

20. หนีส@ ิ นทีอB าจเกิดขึน@ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
20.1 ภาระผูกพันเกียB วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีCเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเพืCอตกแต่งต่อ
เติมอาคารและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํ นวนรวม 54.4 ล้านบาท และ 75.2 ล้านบาท ตามลําดับ
20.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีคดีถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายจํานวนประมาณ
3,076.4 ล้านบาท และ 2,859.9 ล้านบาท ตามลําดับ จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึC งผลของการพิจารณาคดี
ดังกล่าวยังไม่สิGนสุ ด โดยความรับผิดของบริ ษทั ฯจํากัดอยูท่ ีCมูลค่าทีCตCาํ กว่าของทุนประกันหรื อทุนทรัพย์ทีCถูก
ฟ้ องร้ องดังกล่าวคิ ดเป็ นจํานวนรวม 403.1 ล้านบาท และ 340.3 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ าย
บริ ห ารของบริ ษ ทั ฯได้พิ จารณาและประเมิ น ผลเสี ยหายทีC อ าจเกิ ด ขึG น จากคดี ค วามดังกล่ าวเป็ นจํานวน
ประมาณ 139.8 ล้านบาท และ 116.0 ล้านบาท ตามลําดับ ซึC งได้บนั ทึกไว้แล้วในรายการ “หนีGสินจากสัญญา
ประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. เครืB องมือทางการเงิน
21.1 มูลค่ ายุตธิ รรรมของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เนืCองจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัGนหรื อมีอตั ราดอกเบีGยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบีGยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีทีCแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
21.2 ลําดับชั@นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันทีC 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทางการเงินทีCวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลําดับชัGนของมูลค่ายุติธรรม ดังนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
เงินลงทุนเผืBอขายทีวB ดั มูลค่ า
ด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรมผ่ าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืBน
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีHภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม

25,018
1,744
26,762

2,856
546
51
3,453

3,064
3,064

2,856
546
28,082
1,795
33,279

22,366
1,659
24,025

3,300
579
46
3,925

2,747
2,747

3,300
579
25,113
1,705
30,697

ในระหว่างงวด บริ ษ ัท ฯไม่ มี ก ารเปลีC ยนวิ ธี ก ารและข้อ สมมติ ทีC ใช้ในการประมาณมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของ
เครืC องมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัGนของมูลค่ายุติธรรม
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การกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินทีCเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนทีCวดั มูลค่ายุติธรรมโดยมีลาํ ดับ
ชัGนของมูลค่ายุติธรรมเป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นีG
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 1 มกราคม 2564
กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 31 มีนาคม 2564

2,746,673
317,693
3,064,366

22. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมืCอวันทีC 23 เมษายน 2564 ทีCประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครัGงทีC 28 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 15 บาท ซึC งทีCประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯได้มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2563 แล้วทัGงสิG นในอัตราหุ ้นละ 9 บาท คงเหลือเงินปั นผล
ทีCตอ้ งจ่ายหุน้ ละ 6 บาท
23. การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีGได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯเมืCอวันทีC 6 พฤษภาคม
2564
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