บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
30 กันยายน 2564

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินทีFแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันทีF 30 กันยายน 2564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทีFแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิL นสุ ดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลีFยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดทีFแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับงวด
เก้าเดือนสิL นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน) และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกันซึFงผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีLตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 34 เรืF อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้
ข้อสรุ ปเกีFยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรืF อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถาม
บุคลากร ซึFงส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืFน
การสอบทานนีLมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชืFอมันF ว่าจะพบเรืF องทีFมีนยั สําคัญทัLงหมดซึFงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัLนข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีFสอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิF งทีFเป็ นเหตุให้เชืFอว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึLนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับทีF 34 เรืF อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

รัชดา ยงสวัสดิVวาณิ ชย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 4 พฤศจิกายน 2564

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที? 30 กันยายน 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแG สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
หมายเหตุ 30 ก ันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 ก ันยายน 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
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลรอเรียกค ืน
อืนG ๆ
รวมสินทรัพย์

5
6

654,998,752
2,972,809,363
36,020,887
7,561,246,223
479,479,118

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

654,998,752
2,972,809,363
36,020,887
7,561,246,223
479,479,118

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

7.1
8
9
10.1
11
12.1
13

47,772,043,980
1,402,060,620
105,043,123
276,661,775
571,864,305
904,934,851
147,750,835

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

47,772,043,980
1,402,060,620
105,043,123
129,395,722
571,864,305
904,934,851
147,750,835

44,424,088,267
1,476,419,024
117,929,942
129,395,722
614,944,629
886,560,707
101,675,828

201,112,389
959,889,518
64,045,915,739

713,452,108
59,503,789,560

201,112,389
959,889,518
63,898,649,686

713,452,108
59,364,274,680

3
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึGงของงบการเงินนี>

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดื อนสิGนสุดวันทีE 30 กันยายน 2564

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย9 ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย9 ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย9 ประก ันภัยรับสุทธิ
บวก: สํารองเบีย9 ประก ันภัยทียA งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
ลดจากงวดก ่อน
เบีย9 ประก ันภัยทีถA อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
รายได้อนืA
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคA าดว่าจะเก ิดขึ9น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค ่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืEน:
รายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก ําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือA ขายทีวA ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนA
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจA ัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น:
ก ําไรต่อหุน้ ขั9นพืน9 ฐาน
ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึAงของงบการเงินนี9

หมายเหตุ

10.2

18

16.2

19

งบการเงิน
ทีแA สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

6,399,902,252
(2,834,679,991)
3,565,222,261

6,001,402,595
(2,598,172,555)
3,403,230,040

6,399,902,253
(2,834,679,991)
3,565,222,262

6,001,402,595
(2,598,172,555)
3,403,230,040

282,209,176
3,847,431,437
454,120,597
309,668,190
74,939,951
4,097,756
63,278,107
4,753,536,038

168,477,844
3,571,707,884
375,553,493
261,037,569
(7,467,585)
3,392,260
40,204,576
4,244,428,197

282,209,176
3,847,431,438
454,120,597
309,668,190
74,939,951
63,278,107
4,749,438,283

168,477,844
3,571,707,884
375,553,493
261,037,569
(7,467,585)
40,204,576
4,241,035,937

4,896,530,528
(498,785,118)
723,549,093
526,980,048
238,709,267
23,428,205
10,230,682
2,411,471
5,923,054,176
(1,169,518,138)
284,212,150
(885,305,988)

2,297,229,161
(368,465,401)
681,369,509
479,867,544
222,983,137
17,600,996
9,978,540
2,785,798
3,343,349,284
901,078,913
(139,506,770)
761,572,143

4,896,530,528
(498,785,118)
723,549,093
526,980,048
238,709,267
23,428,205
10,230,682
2,411,471
5,923,054,176
(1,173,615,893)
285,031,701
(888,584,192)

2,297,229,161
(368,465,401)
681,369,509
479,867,544
222,983,137
17,600,996
9,978,540
2,785,798
3,343,349,284
897,686,653
(138,828,318)
758,858,335

1,262,543,410
(252,508,681)

(2,727,045,073)
545,409,015

1,262,543,410
(252,508,682)

(2,727,045,073)
545,409,014

1,010,034,729
1,010,034,729
124,728,741

(2,181,636,058)
(2,181,636,058)
(1,420,063,915)

1,010,034,728
1,010,034,728
121,450,536

(2,181,636,059)
(2,181,636,059)
(1,422,777,724)

(8.32)

7.15

(8.35)

7.13

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดื อนสิGนสุดวันทีE 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย9 ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย9 ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย9 ประก ันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีย9 ประก ันภัยทียA งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ (เพิมA )
ลดจากงวดก ่อน
เบีย9 ประก ันภัยทีถA อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
10.2
รายได้อนืA
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคA าดว่าจะเก ิดขึ9น
18
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค ่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
16.2
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืEน:
รายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนA จากบริษทั ร่วม
10.2
ก ําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือA ขายทีวA ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนA
รวมรายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจA ัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น:
19
ก ําไรต่อหุน้ ขั9นพืน9 ฐาน
ก ําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึAงของงบการเงินนี9

งบการเงิน
ทีแA สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

18,397,259,224
(6,806,928,676)
11,590,330,548

17,135,232,240
(6,057,683,959)
11,077,548,281

18,397,259,225
(6,806,928,676)
11,590,330,549

17,135,232,240
(6,057,683,959)
11,077,548,281

(209,673,757)
11,380,656,791
1,221,727,394
970,273,602
206,176,145
15,907,895
160,004,983
13,954,746,810

2,707,843
11,080,256,124
1,092,806,455
1,042,593,310
192,080,902
12,349,466
133,058,676
13,553,144,933

(209,673,757)
11,380,656,792
1,221,727,394
976,562,015
206,176,145
160,004,983
13,945,127,329

2,707,843
11,080,256,124
1,092,806,455
1,042,593,310
192,080,902
133,058,676
13,540,795,467

10,003,420,163
(1,565,461,609)
2,241,726,951
1,620,837,818
730,088,354
65,843,685
30,165,760
2,567,263
13,129,188,385
825,558,425
(864,354)
824,694,071

8,651,998,385
(2,594,934,134)
2,130,645,269
1,723,375,439
714,896,963
64,942,155
29,488,831
57,966,399
10,778,379,307
2,774,765,626
(412,088,701)
2,362,676,925

10,003,420,163
(1,565,461,609)
2,241,726,951
1,620,837,818
730,088,354
65,843,685
30,165,760
2,567,263
13,129,188,385
815,938,944
1,059,542
816,998,486

8,651,998,385
(2,594,934,134)
2,130,645,269
1,723,375,439
714,896,963
64,942,155
29,488,831
57,966,399
10,778,379,307
2,762,416,160
(409,618,808)
2,352,797,352

(1,868,310)

1,750,237

-

-

3,159,594,958
3,157,726,648
(631,545,329)

(8,925,658,670)
(8,923,908,433)
1,784,781,687

3,159,594,958
3,159,594,958
(631,918,992)

(8,925,658,670)
(8,925,658,670)
1,785,131,734

2,526,181,319
2,526,181,319
3,350,875,390

(7,139,126,746)
(7,139,126,746)
(4,776,449,821)

2,527,675,966
2,527,675,966
3,344,674,452

(7,140,526,936)
(7,140,526,936)
(4,787,729,584)

7.75

22.19

7.67

22.10

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดื อนสิGนสุดวันทีE 30 กันยายน 2564

กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเน ินงาน
เบีย9 ประก ันภัยรับจากการประก ันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายจากการประก ันภัยต่อ
ดอกเบีย9 รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืนA
รายได้อนืA
ค ่าสินไหมทดแทนจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเน ินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีดA นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากก ิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีดA นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในก ิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ช ําระหนีส9 ินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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

17,138,334,346
(2,468,947,830)
147,660,739
832,934,960
114,839,746
45,107,982
(8,946,444,546)
(2,054,435,137)
(1,899,574,537)
(680,912,343)
(36,466,818)
(611,549,005)
16,860,547,083
(16,774,179,465)
1,666,915,175

16,496,260,844
(1,992,868,521)
235,239,785
822,799,247
117,480,254
14,346,539
(7,641,512,804)
(2,034,443,252)
(1,999,774,490)
(706,557,580)
(35,088,868)
(437,441,923)
15,757,665,373
(17,232,411,326)
1,363,693,278

17,138,334,346
(2,468,947,830)
147,660,739
832,934,960
114,839,746
45,107,982
(8,946,444,546)
(2,054,435,137)
(1,899,574,537)
(680,912,343)
(36,466,818)
(611,549,005)
16,860,547,083
(16,774,179,465)
1,666,915,175

16,496,260,844
(1,992,868,521)
235,239,785
822,799,247
117,480,254
14,346,539
(7,641,512,804)
(2,034,443,252)
(1,999,774,490)
(706,557,580)
(35,088,868)
(437,441,923)
15,757,665,373
(17,232,411,326)
1,363,693,278

146,404
146,404

1,315,944
1,315,944

146,404
146,404

1,315,944
1,315,944

(41,796,208)
(68,062,485)
(109,858,693)
(109,712,289)

(44,629,204)
(10,130,923)
(54,760,127)
(53,444,183)

(41,796,208)
(68,062,485)
(109,858,693)
(109,712,289)

(44,629,204)
(10,130,923)
(54,760,127)
(53,444,183)

(30,302,245)
(1,013,428,428)
(1,043,730,673)
513,472,213
141,557,318
(30,779)
654,998,752
-

(27,209,545)
(1,167,258,116)
(1,194,467,661)
115,781,434
138,824,094
(10,264)
254,595,264

(30,302,245)
(1,013,428,428)
(1,043,730,673)
513,472,213
141,557,318
(30,779)
654,998,752
-

(27,209,545)
(1,167,258,116)
(1,194,467,661)
115,781,434
138,824,094
(10,264)
254,595,264

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที? 30 กันยายน 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแG สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
หมายเหตุ 30 ก ันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 ก ันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนสิีC นและส่ วนของเจ้าของ
หนสิีC น
หนีส> ินจากสัญญาประก ันภัย
เจ้าหนีบ> ริษทั ประก ันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค ้างจ่าย
หนีส> ินตามสัญญาเช่า
ภาระผ ูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส> ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส> ินอืนG
เบีย> ประก ันภัยรับล่วงหน้า
ค ่านายหน้าค ้างจ่าย
ค ่าใช้จ่ายค ้างจ่าย
อืนG ๆ
รวมหนสิีC 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
รวมหนสิีC นและส่ วนของเจ้าของ

14
15
12.2
16.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึGงของงบการเงินนี>

18,937,211,472
3,478,322,076
840,035,586
816,385,964
3,406,937,135

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

18,937,211,472
3,478,322,076
840,035,586
816,385,964
3,377,483,924

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

1,617,044,185
396,174,608
1,165,601,036
1,078,388,038
31,736,100,100

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

1,617,044,185
396,174,608
1,165,601,036
1,078,388,038
31,706,646,889

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
4,813,699,100
17,882,446,539
32,309,815,639
64,045,915,739
-

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
4,691,998,331
17,886,334,466
32,192,002,797
63,898,649,686
-

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

กรรมการ

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดื อนสิGนสุดวันทีE 30 กันยายน 2564

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย9 ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย9 ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย9 ประก ันภัยรับสุทธิ
บวก: สํารองเบีย9 ประก ันภัยทียA งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
ลดจากงวดก ่อน
เบีย9 ประก ันภัยทีถA อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
รายได้อนืA
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคA าดว่าจะเก ิดขึ9น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค ่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืEน:
รายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก ําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือA ขายทีวA ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนA
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจA ัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น:
ก ําไรต่อหุน้ ขั9นพืน9 ฐาน
ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึAงของงบการเงินนี9

หมายเหตุ

10.2

18

16.2

19

งบการเงิน
ทีแA สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

6,399,902,252
(2,834,679,991)
3,565,222,261

6,001,402,595
(2,598,172,555)
3,403,230,040

6,399,902,253
(2,834,679,991)
3,565,222,262

6,001,402,595
(2,598,172,555)
3,403,230,040

282,209,176
3,847,431,437
454,120,597
309,668,190
74,939,951
4,097,756
63,278,107
4,753,536,038

168,477,844
3,571,707,884
375,553,493
261,037,569
(7,467,585)
3,392,260
40,204,576
4,244,428,197

282,209,176
3,847,431,438
454,120,597
309,668,190
74,939,951
63,278,107
4,749,438,283

168,477,844
3,571,707,884
375,553,493
261,037,569
(7,467,585)
40,204,576
4,241,035,937

4,896,530,528
(498,785,118)
723,549,093
526,980,048
238,709,267
23,428,205
10,230,682
2,411,471
5,923,054,176
(1,169,518,138)
284,212,150
(885,305,988)

2,297,229,161
(368,465,401)
681,369,509
479,867,544
222,983,137
17,600,996
9,978,540
2,785,798
3,343,349,284
901,078,913
(139,506,770)
761,572,143

4,896,530,528
(498,785,118)
723,549,093
526,980,048
238,709,267
23,428,205
10,230,682
2,411,471
5,923,054,176
(1,173,615,893)
285,031,701
(888,584,192)

2,297,229,161
(368,465,401)
681,369,509
479,867,544
222,983,137
17,600,996
9,978,540
2,785,798
3,343,349,284
897,686,653
(138,828,318)
758,858,335

1,262,543,410
(252,508,681)

(2,727,045,073)
545,409,015

1,262,543,410
(252,508,682)

(2,727,045,073)
545,409,014

1,010,034,729
1,010,034,729
124,728,741

(2,181,636,058)
(2,181,636,058)
(1,420,063,915)

1,010,034,728
1,010,034,728
121,450,536

(2,181,636,059)
(2,181,636,059)
(1,422,777,724)

(8.32)

7.15

(8.35)

7.13

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดื อนสิGนสุดวันทีE 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย9 ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย9 ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย9 ประก ันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีย9 ประก ันภัยทียA งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ (เพิมA )
ลดจากงวดก ่อน
เบีย9 ประก ันภัยทีถA อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
10.2
รายได้อนืA
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคA าดว่าจะเก ิดขึ9น
18
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค ่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
16.2
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืEน:
รายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนA จากบริษทั ร่วม
10.2
ก ําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือA ขายทีวA ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนA
รวมรายการทีจA ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจA ัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น:
19
ก ําไรต่อหุน้ ขั9นพืน9 ฐาน
ก ําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึAงของงบการเงินนี9

งบการเงิน
ทีแA สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

18,397,259,224
(6,806,928,676)
11,590,330,548

17,135,232,240
(6,057,683,959)
11,077,548,281

18,397,259,225
(6,806,928,676)
11,590,330,549

17,135,232,240
(6,057,683,959)
11,077,548,281

(209,673,757)
11,380,656,791
1,221,727,394
970,273,602
206,176,145
15,907,895
160,004,983
13,954,746,810

2,707,843
11,080,256,124
1,092,806,455
1,042,593,310
192,080,902
12,349,466
133,058,676
13,553,144,933

(209,673,757)
11,380,656,792
1,221,727,394
976,562,015
206,176,145
160,004,983
13,945,127,329

2,707,843
11,080,256,124
1,092,806,455
1,042,593,310
192,080,902
133,058,676
13,540,795,467

10,003,420,163
(1,565,461,609)
2,241,726,951
1,620,837,818
730,088,354
65,843,685
30,165,760
2,567,263
13,129,188,385
825,558,425
(864,354)
824,694,071

8,651,998,385
(2,594,934,134)
2,130,645,269
1,723,375,439
714,896,963
64,942,155
29,488,831
57,966,399
10,778,379,307
2,774,765,626
(412,088,701)
2,362,676,925

10,003,420,163
(1,565,461,609)
2,241,726,951
1,620,837,818
730,088,354
65,843,685
30,165,760
2,567,263
13,129,188,385
815,938,944
1,059,542
816,998,486

8,651,998,385
(2,594,934,134)
2,130,645,269
1,723,375,439
714,896,963
64,942,155
29,488,831
57,966,399
10,778,379,307
2,762,416,160
(409,618,808)
2,352,797,352

(1,868,310)

1,750,237

-

-

3,159,594,958
3,157,726,648
(631,545,329)

(8,925,658,670)
(8,923,908,433)
1,784,781,687

3,159,594,958
3,159,594,958
(631,918,992)

(8,925,658,670)
(8,925,658,670)
1,785,131,734

2,526,181,319
2,526,181,319
3,350,875,390

(7,139,126,746)
(7,139,126,746)
(4,776,449,821)

2,527,675,966
2,527,675,966
3,344,674,452

(7,140,526,936)
(7,140,526,936)
(4,787,729,584)

7.75

22.19

7.67

22.10

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดื อนสิGนสุดวันทีE 30 กันยายน 2564

กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเน ินงาน
เบีย9 ประก ันภัยรับจากการประก ันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายจากการประก ันภัยต่อ
ดอกเบีย9 รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืนA
รายได้อนืA
ค ่าสินไหมทดแทนจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืนA
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเน ินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีดA นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากก ิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีดA นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในก ิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ช ําระหนีส9 ินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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

17,138,334,346
(2,468,947,830)
147,660,739
832,934,960
114,839,746
45,107,982
(8,946,444,546)
(2,054,435,137)
(1,899,574,537)
(680,912,343)
(36,466,818)
(611,549,005)
16,860,547,083
(16,774,179,465)
1,666,915,175

16,496,260,844
(1,992,868,521)
235,239,785
822,799,247
117,480,254
14,346,539
(7,641,512,804)
(2,034,443,252)
(1,999,774,490)
(706,557,580)
(35,088,868)
(437,441,923)
15,757,665,373
(17,232,411,326)
1,363,693,278

17,138,334,346
(2,468,947,830)
147,660,739
832,934,960
114,839,746
45,107,982
(8,946,444,546)
(2,054,435,137)
(1,899,574,537)
(680,912,343)
(36,466,818)
(611,549,005)
16,860,547,083
(16,774,179,465)
1,666,915,175

16,496,260,844
(1,992,868,521)
235,239,785
822,799,247
117,480,254
14,346,539
(7,641,512,804)
(2,034,443,252)
(1,999,774,490)
(706,557,580)
(35,088,868)
(437,441,923)
15,757,665,373
(17,232,411,326)
1,363,693,278

146,404
146,404

1,315,944
1,315,944

146,404
146,404

1,315,944
1,315,944

(41,796,208)
(68,062,485)
(109,858,693)
(109,712,289)

(44,629,204)
(10,130,923)
(54,760,127)
(53,444,183)

(41,796,208)
(68,062,485)
(109,858,693)
(109,712,289)

(44,629,204)
(10,130,923)
(54,760,127)
(53,444,183)

(30,302,245)
(1,013,428,428)
(1,043,730,673)
513,472,213
141,557,318
(30,779)
654,998,752
-

(27,209,545)
(1,167,258,116)
(1,194,467,661)
115,781,434
138,824,094
(10,264)
254,595,264

(30,302,245)
(1,013,428,428)
(1,043,730,673)
513,472,213
141,557,318
(30,779)
654,998,752
-

(27,209,545)
(1,167,258,116)
(1,194,467,661)
115,781,434
138,824,094
(10,264)
254,595,264

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย0 นแปลงส่ วนของเจ้าของ
สําหรับงวดเก้าเดื อนสิBนสุดวันที0 30 กันยายน 2564
(หน่วย: บาท)

ทุนออกจําหน่าย
หมายเหตุ และช ําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลีย? นแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน? สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2564
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน? สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 30 กันยายน 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ?งของงบการเงินนีN

20

20

งบการเงินทีแ? สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค ์ประกอบอืน? ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเก ินทุน
จากการวัดมูลค ่า
ส่วนแบ่งขาดทุน เงินลงทุนเผือ? ขายด้วย
ก ําไรสะสม
เบ็ดเสร็จอืน? ใน มูลค ่ายุตธิ รรมผ่านก ําไร
ส่วนเก ิน
จัดสรรแล้ว
บริษทั ร่วม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน?
มูลค ่าหุน้ สามัญ สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืน?
ยังไม่ไ ด้จัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รวม

รวม

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
(1,171,170,000)
2,362,676,925
5,378,146,858

(3,793,469)
(3,793,469)
1,400,190
(2,393,279)

17,189,762,552
2,170,828,814
19,360,591,366
(7,140,526,936)
12,220,064,430

17,185,969,083
2,170,828,814
19,356,797,897
(7,139,126,746)
12,217,671,151

31,023,097,086
2,134,010,744
33,157,107,830
(1,171,170,000)
2,362,676,925
(7,139,126,746)
27,209,488,009

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
(1,384,106,960)
824,694,071
4,813,699,100
-

(2,393,280)
(1,494,647)
(3,887,927)

15,358,658,500
2,527,675,966
17,886,334,466

15,356,265,220
2,526,181,319
17,882,446,539
-

30,343,047,209
(1,384,106,960)
824,694,071
2,526,181,319
32,309,815,639
-

(ยังไม่ไ ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย0 นแปลงส่ วนของเจ้าของ (ต่ อ)
สําหรับงวดเก้าเดื อนสิFนสุดวันที0 30 กันยายน 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

ก ําไรสะสม
หมายเหตุ

ทุนออกจําหน่าย
และช ําระแล้ว

ส่วนเก ิน
มูลค ่าหุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืน<

ยังไม่ไ ด้จัดสรร

องค ์ประกอบอืน<
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเก ินทุน
จากการวัดมูลค ่า
เงินลงทุนเผือ< ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลีย< นแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย
20
ก ําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน< สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 30 กันยายน 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
(1,171,170,000)
2,352,797,352
5,270,893,948

17,189,762,552
2,170,828,814
19,360,591,366
(7,140,526,936)
12,220,064,430

30,929,517,218
2,134,010,744
33,063,527,962
(1,171,170,000)
2,352,797,352
(7,140,526,936)
27,104,628,378

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2564
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ก ําไรเบ็ดเสร็จอืน< สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 30 กันยายน 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
(1,384,106,960)
816,998,486
4,691,998,331
-

15,358,658,500
2,527,675,966
17,886,334,466
-

30,231,435,305
(1,384,106,960)
816,998,486
2,527,675,966
32,192,002,797
-

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ<งของงบการเงินนีN

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิBนสุ ดวันทีD 30 กันยายน 2564
ข้ อทีD เรืD 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.

หน้ าทีD
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิBนสุ ดวันทีD 30 กันยายน 2564
1.

ข้ อมูลทัวD ไป

1.1 ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ) งจัดตัHงและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดงั กล่าวถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ ในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ ้นสามัญที)ออกจําหน่ายและชําระ
แล้วของบริ ษทั ฯ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือการรับประกันวินาศภัย โดยบริ ษทั ฯ มีที)อยูต่ ามที)จดทะเบียน
ตัHงอยูเ่ ลขที) 25 อาคารกรุ งเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืBอไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืH อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให้เกิ ดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรมในหลายภาคส่ วนไม่ ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ) งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ น
ธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี)ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีH สินและหนีH สินที)อาจเกิดขึHนอย่างต่อเนื) อง ทัHงนีH
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื)อสถานการณ์มีการเปลี)ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีทสีD ํ าคัญ

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีH จดั ทําขึHนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที) 34 เรื) อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี)ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงิ น สดเต็ม รู ป แบบเช่ น เดี ยวกับ งบการเงิ น ประจําปี และเป็ นไปตาม
รู ปแบบงบการเงินที)กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
(“คปภ.”) เรื) อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื) อนไขและระยะเวลาในการจัดทําและยื)นงบการเงิ นและรายงาน
เกี)ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที) 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที) 4 เมษายน 2562
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีHจดั ทําขึHนเพื)อให้ขอ้ มูลเพิ)มเติมจากงบการเงินประจําปี ที)นาํ เสนอครัHงล่าสุ ด
ดังนัHน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี)ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพื)อไม่ให้ขอ้ มูลที)นาํ เสนอซํHาซ้อนกับข้อมูลที)ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้ขอ้ มูลทาง
การเงินระหว่างกาลนีHควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที)บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนีH
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเีD ริDมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ) งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบัญชีที)เริ) ม
ในหรื อหลังวันที) 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขH ึนเพื)อให้มีเนืH อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี) ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ทัHงนีH การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีDจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีDมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีDเริD มใน
หรื อหลังวันทีD 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ) งจะมีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบัญชีที)เริ) มในหรื อหลังวันที) 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขH ึนเพื)อให้มีเนืH อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี) ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้น
ชั)ว คราวกับ ผู ใ้ ช้ม าตรฐาน ทัHง นีH ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาแล้ว และเชื) อ ว่าการปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานนีHจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 นโยบายการบัญชีทสีD ํ าคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีH จดั ทําขึHนโดยใช้นโยบายการบัญชีที)สาํ คัญและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับ
ที)ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิH นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2563
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื1อสิF นกําหนดระยะเวลา
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึFน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุ ทธิ

4.

2,858
532,172
120,000
655,030
(31)
654,999

2,787
138,770
141,557
141,557

เบียB ประกันภัยค้ างรับ
ณ วัน ที) 30 กัน ยายน 2564 และ 31 ธัน วาคม 2563 ยอดคงเหลื อของเบีH ยประกัน ภัยค้างรั บ จากการรั บ
ประกันภัยโดยตรง โดยจําแนกอายุตามเงินต้นที)คา้ งชําระนับตัHงแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบีHยประกันภัยแสดงได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 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 หนีFสงสัยจะสู ญ
เบีFยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

1,660,010
785,787
249,244
123,873
153,895
42,473
3,015,282
(42,473)
2,972,809

2,202,950
191,470
119,564
61,118
190,795
16,245
2,782,142
(16,245)
2,765,897
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5.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
สํารองประกันภัยส่ วนที1เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองเบีFยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผือ1 การด้อยค่า
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

6.

3,896,277
3,665,021
7,561,298
(52)
7,561,246

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

ลูกหนีจB ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผือ1 หนีFสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีFจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

55,800
423,730
479,530
(51)
479,479

42,445
367,902
410,347
(21,025)
389,322
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7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นที1แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 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 ตที1 คาดว่า
จะเกิดขึDน
เงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึDน
เงินลงทุนที1จะถือจนครบกําหนดที1
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

3,924,619
835,000
6,416,405
1,709,164
12,885,188
22,357,918
(65,083)

3,954,807
783,759
28,605,306
1,782,425
35,126,297

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

(51,726)

(55,141)

35,126,297

30,697,132

12,649,255

13,729,657

(3,508)

(2,701)

12,645,747
47,772,044

13,726,956
44,424,088

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

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 จําแนกตามการวิเคราะห์ ลาํ ดับชัBนความเสีD ยงด้ านเครดิต

เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
ชัDนที1 1 - ตราสารหนีDที1ไม่มีการเพิ1มขึDน
อย่างมีนยั สําคัญของความเสี1 ยงด้าน
เครดิต
ชัDนที1 3 - ตราสารหนีDที1มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต
รวม

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

4,686,206

(1,514)

3,827,529

(734)

52,360
4,738,566

(50,212)
(51,726)

52,030
3,879,559

(54,407)
(55,141)

เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนด
ทีว* ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัDนที1 1 - ตราสารหนีD ที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนด
ทีว* ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัDนที1 1 - ตราสารหนีD ที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

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

12,649,255
12,649,255

(3,508)
(3,508)

12,645,747
12,645,747

(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 เงินลงทุนทีมD ขี ้ อจํากัดและติดภาระผูกพัน
ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้วางทรัพย์สินเพื)อเป็ นหลักทรัพย์ประกัน
และจัดสรรไว้เป็ นเงินสํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางคํHา
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคาร และอื)น ๆ ซึ) งเกี)ยวเนื) องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ดังนีH
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
จัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
หุน้ สามัญ
พันธบัตรรัฐบาล
หุน้ กู้

14.0

14.2

14.0

14.3

35.2
1,270.0
240.0
1,545.2

111.8
1,300.7
245.6
1,658.1

35.2
1,240.0
210.0
1,485.2

113.7
1,286.9
212.5
1,613.1

30.0

30.0

30.0

30.0

0.6

0.6

-

-

20.0

20.0

20.0

20.0

คํา; ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
คํา; ประกันการปฏิบัตงิ าน
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
คํา; ประกันหนังสื อคํา; ประกันทีอD อกโดยธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียB ค้ างรับ
ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าของเงินให้กูย้ ืมและดอกเบีHยค้างรับจําแนกตาม
การวิเคราะห์ลาํ ดับชัHนความเสี) ยงด้านเครดิต ดังนีH

การจัดชัDน
ชัDนที1 1 - เงินให้กยู้ มื ที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 2 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 3 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีDยค้างรับ - สุ ทธิ

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื1น ๆ
รวม
1,275,629

8,117

1,283,746

2,557
170,263
1,448,449
(54,505)
1,393,944

8,117
8,117

2,557
170,263
1,456,566
(54,505)
1,402,061

(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

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริ ษทั ฯ กําหนดวงเงินกูย้ มื กรณี บุคคลคํHาประกัน
ไม่ เกิ น 30 เท่ าของเงิ น เดื อ นและไม่ เกิ น 1,000,000 บาท อัต ราดอกเบีH ยร้ อ ยละ 3.0 ต่ อ ปี และกรณี มี
หลักทรัพย์คH าํ ประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบีHยร้อยละ
2.5 ต่อปี
ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ มื แก่พนักงานคงค้างเป็ นจํานวนเงิน 157.3 ล้าน
บาท และ 153.9 ล้านบาท ตามลําดับ
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

อสั งหาริมทรัพย์ เพืDอการลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับปี
สิF นสุ ดวันที1
สิF นสุ ดวันที1
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวด
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายงวด

117,930
(12,887)
105,043

135,207
(17,277)
117,930

ณ วัน ที) 30 กัน ยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มู ลค่ ายุติ ธรรมของอสั งหาริ มทรั พย์เพื) อการลงทุ นมี
จํานวน 200.8 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
สัดส่ วนเงินลงทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) (เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) (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
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563

111,261

103,875

30,202

30,202

135,348

135,923

72,054

72,054

30,053
276,662

29,113
268,911

27,140
129,396

27,140
129,396

10.2 ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDนและเงินปันผลรับ

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

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

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื1น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที1
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที1
30 กันยายน
30 กันยายน
2564
2563
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลรับ
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ดวันที1
30 กันยายน
2564
2563

2,086

2,660

-

-

-

-

68

(4)

-

-

-

-

1,944
4,098

736
3,392

-

-

-

-

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื1น
ในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที1
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที1
30 กันยายน
30 กันยายน
2564
2563
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลรับ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที1
30 กันยายน
2564
2563

7,386

7,337

-

-

-

-

7,582

4,957

(1,868)

1,750

6,289

-

940
15,908

55
12,349

(1,868)

1,750

6,289

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที1
บริ ษทั

หนีHสินรวม ณ วันที1

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับ
งวดเก้าเดือนสิH นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
2564
2563

รายได้รวมสําหรับ
งวดเก้าเดือนสิH นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
2564
2563

30 กันยายน
2564

31 ธันวาคม
2563

30 กันยายน
2564

31 ธันวาคม
2563

848.6

715.7

334.6

291.2

67.6

75.4

26.5

29.9

298.8

273.7

-

-

9.2

5.0

7.4

3.8

133.5

462.3

63.8

402.6

26.3

25.2

2.3

2.1

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

ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้
เสี ย (ในงบการเงิ นที) แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย) โดยอาศัยข้อมู ลทางการเงิ นที) จดั ทําโดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ร่ วมซึ)งยังไม่ผา่ นการสอบทานหรื อตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ร่ วม
11. ทีดD นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิD นสุ ดวันที1 30 กันยายน 2564
เครื1 อง
ตกแต่ง
ติดตัDงและ
อุปกรณ์
งานระหว่าง
อาคาร
อาคารชุด
สํานักงาน ยานพาหนะ
ติดตัDง
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 30 กันยายน
2564

222,765

194,124

2

147,502

17,008

33,544

614,945

-

-

-

10,678

575

30,543

41,796

-

-

-

10,500

-

(10,500)

-

-

(19,396)

-

(8)
(61,897)

(82)
(3,494)

-

(90)
(84,787)

222,765

174,728

2

106,775

14,007

53,587

571,864
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ /หนีสB ิ นตามสั ญญาเช่ า
บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาเช่ าสิ นทรัพย์ ได้แก่ ที) ดิน อาคารและอุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื)อใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 33 ปี
12.1 สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน 2564
อุปกรณ์
ที1ดิน
อาคาร
สํานักงาน ยานพาหนะ
รวม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 1 มกราคม 2564
เพิ1มระหว่างงวด
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 30 กันยายน 2564

821,779
(16,733)
805,046

13,247
31,008
(9,010)
35,245

12,772
(1,916)
10,856

51,535
17,633
(15,380)
53,788

886,561
61,413
(43,039)
904,935

12.2 หนีสB ิ นตามสั ญญาเช่ า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน 2564
อุปกรณ์
ที1ดิน
อาคาร
สํานักงาน ยานพาหนะ
รวม
หนีHสินตามสัญญาเช่า ณ วันที1 1 มกราคม 2564
บวก: สัญญาเช่าใหม่ระหว่างงวด
บวก: ต้นทุนทางการเงินรับรู ้ระหว่างงวด
หัก: ชําระหนีHสินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
หนีHสินตามสัญญาเช่า ณ วันที1 30 กันยายน 2564

716,634
27,326
743,960

8,335
31,008
331
(9,301)
30,373

12,772
370
(3,450)
9,692

53,880
17,633
2,141
(17,643)
56,011

778,849
61,413
30,168
(30,394)
840,036
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 31 ธันวาคม 2563
ซืFอเพิ1มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที1 30 กันยายน 2564

80,562
(21,987)
58,575

21,114
68,062
89,176

101,676
68,062
(21,987)
147,751

14. หนีสB ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
หนีHสินจากสัญญา หนีHสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึHนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบีHยประกันภัย
สํารองเบีHยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

7,214,428
792,993

(3,824,995)
(71,230)

3,389,433
721,763

10,929,790
18,937,211

(3,665,021)
(7,561,246)

7,264,769
11,375,965
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
หนีFสินจากสัญญา หนีFสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึFนแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สํารองเบีFยประกันภัย
สํารองเบีFยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

7,138,869

(4,204,314)

2,934,555

572,929

(100,234)

472,695

10,310,716
18,022,514

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

7,055,095
10,462,345

14.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับปี
สิF นสุ ดวันที1
สิF นสุ ดวันที1
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึFนระหว่างงวดปัจจุบนั
การเปลี1ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที1เกิดขึFนในงวดก่อน
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากข้อสมมติในการคํานวณ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

7,711,798
9,439,000

5,631,159
11,470,643

677,125

871,648

136,827
(9,957,329)
8,007,421

50,801
(10,312,453)
7,711,798
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14.2 สํ ารองเบียB ประกันภัยทียD งั ไม่ ถือเป็ นรายได้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับปี
สิF นสุ ดวันที1
สิF นสุ ดวันที1
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบีFยประกันภัยรับสําหรับงวด
เบีFยประกันภัยที1ถือเป็ นรายได้ในงวดนีF
ยอดคงเหลือปลายงวด

10,310,716
18,397,259
(17,778,185)
10,929,790

9,978,382
22,858,220
(22,525,886)
10,310,716

15. เจ้ าหนีบB ริษทั ประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีFบริ ษทั ประกันภัยต่อ

1,633,161
1,845,161
3,478,322

1,509,258
1,228,194
2,737,452

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. หนีสB ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
16.1 หนีสB ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนีH สินภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที)เกิดจากรายการดังต่อไปนีH
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
ค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีDยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที1เกิดขึDนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
หนีDสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื1น ๆ
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

(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับงวดเก้าเดือนสิD นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
2564
2563

30 กันยายน
2564

31 ธันวาคม
2563

22,042
13,017
227,183
526,754

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

514
912
137,976

21,057
(38,543)
12,451

144,352
168,017
163,277
10,445
1,275,087

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

49,813
12,247
7,837
5,447

22,557
160,296
5,437
(677)

4,471,584
180,987
29,453
4,682,024
3,406,937

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

(631,919)
(3,675)
(1,550)

1,242,425
(168,725)
(2,820)

(422,398)

1,253,458

209,147
(631,545)
(422,398)

9,204
(542,707)
2,179
1,784,782
1,253,458
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
ค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีDยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที1เกิดขึDนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
หนีDสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื1น ๆ
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลี1ยนแปลง
ส่ วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู ้ใน:
- กําไรสะสมต้นปี
- องค์ประกอบอื1นส่ วนของเจ้าของต้นงวด
- ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- ส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น

(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับงวดเก้าเดือนสิD นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
2564
2563

30 กันยายน
2564

31 ธันวาคม
2563

22,042
13,017
227,183
526,754

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

514
912
137,976

21,057
(38,543)
12,451

144,352
168,017
163,277
10,445
1,275,087

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

49,813
12,247
7,837
5,447

22,557
160,296
5,437
(677)

4,471,584
180,987
4,652,571
3,377,484

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

(631,919)
(3,675)

1,242,425
(168,725)

(420,848)

1,256,278

211,071
(631,919)
(420,848)

9,204
(542,707)
4,649
1,785,132
1,256,278
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที) 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้
ดังนีH
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว1 คราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชัว1 คราว
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที1แสดง
อยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563

177,780

(137,255)

177,780

(137,254)

106,432

(2,252)

107,252

(1,574)

284,212

(139,507)

285,032

(138,828)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว1 คราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชัว1 คราว
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที1แสดง
อยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563

(210,011)

(414,268)

(210,011)

(414,268)

209,147

2,179

211,071

4,649

(864)

(412,089)

1,060

(409,619)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณกําไรทางบัญชีสาํ หรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที) 30 กันยายน 2564 และ 2563 กับอัตราภาษีเงินได้ที)ใช้ สามารถแสดงได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,169,518)

901,079

(1,173,616)

897,687

อัตราภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที1ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที1แสดงอยู่
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

20%
233,904

20%
(180,216)

20%
234,723

20%
(179,537)

50,308

40,709

50,309

40,709

284,212

(139,507)

285,032

(138,828)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิH นสุ ดวันที1 30 กันยายน
2564
2563

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

825,558

2,774,766

815,939

2,762,416

อัตราภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที1ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที1แสดงอยู่
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

20%
(165,112)
3

20%
(554,953)
(31)

20%
(163,188)
3

20%
(552,483)
(31)

164,245

142,895

164,245

142,895

(864)

(412,089)

1,060

(409,619)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน/ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
บริ ษ ัท ฯ จัด โครงสร้ างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ในระหว่างงวดปั จจุ บ ัน
บริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี)ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที)รายงาน
17.1 การรายงานข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลตามส่ วนงานดําเนิ นงานสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิH นสุ ดวันที) 30 กันยายน 2564 และ
2563 สามารถแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีMยประกันภัยรับ
หัก: เบีMยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีMยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีMยประกันภัยที6ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ6ม) ลด จากงวดก่อน
เบีMยประกันภัยที6ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื6น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื6น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึMน
ขาดทุนก่ อนรายได้ ภาษีเงินได้
บวก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ

งบการเงินที6แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิM นสุ ดวันที6 30 กันยายน 2564
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื6น

รวม

454,994

201,484

2,105,649

3,637,775

6,399,902

(131,576)
323,418

(135,688)
65,796

(78,011)
2,027,638

(2,489,405)
1,148,370

(2,834,680)
3,565,222

(57,962)
265,456
51,574
317,030

(1,960)
63,836
23,039
86,875

170,403
2,198,041
24,084
2,222,125

171,728
1,320,098
355,423
1,675,521

282,209
3,847,431
454,120
4,301,551

111,107
97,607
65,049
273,763
43,267

17,921
15,948
17,839
51,708
35,167

963,753
323,916
200,055
1,487,724
734,401

3,304,964
286,078
244,037
3,835,079
(2,159,558)

4,397,745
723,549
526,980
5,648,274
(1,346,723)
309,669
74,940
4,098
63,278
(238,709)
(23,429)
(10,231)
(2,411)
(1,169,518)
284,212
(885,306)
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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
ขาดทุนจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื6น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึMน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที6แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิM นสุ ดวันที6 30 กันยายน 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื6น

รวม

371,742

166,304

2,195,854

3,267,503

6,001,403

(127,982)
243,760

(106,653)
59,651

(69,334)
2,126,520

(2,294,204)
973,299

(2,598,173)
3,403,230

8,673
252,433
50,921
303,354

(1,025)
58,626
13,673
72,299

143,323
2,269,843
21,845
2,291,688

17,507
990,806
289,115
1,279,921

168,478
3,571,708
375,554
3,947,262

21,128
71,757
64,297
157,182
146,172

15,036
11,054
23,493
49,583
22,716

1,463,287
337,132
228,417
2,028,836
262,852

429,313
261,426
163,661
854,400
425,521

1,928,764
681,369
479,868
3,090,001
857,261
261,037
(7,468)
3,392
40,205
(222,983)
(17,601)
(9,979)
(2,785)
901,079
(139,507)
761,572

21

(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
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื6น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึMน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที6แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดเก้าเดือนสิM นสุ ดวันที6 30 กันยายน 2564
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื6น

รวม

1,250,118

610,940

6,626,525

9,909,676

18,397,259

(414,445)
835,673

(416,403)
194,537

(268,089)
6,358,436

(5,707,992)
4,201,684

(6,806,929)
11,590,330

(65,179)
770,494
165,620
936,114

(6,279)
188,258
66,937
255,195

301,617
6,660,053
78,763
6,738,816

(439,833)
3,761,851
910,407
4,672,258

(209,674)
11,380,656
1,221,727
12,602,383

333,540
249,109
190,504
773,153
162,961

33,931
44,527
61,501
139,959
115,236

3,522,305
1,013,928
647,094
5,183,327
1,555,489

4,548,182
934,163
721,739
6,204,084
(1,531,826)

8,437,958
2,241,727
1,620,838
12,300,523
301,860

54,624,948

970,274
206,176
15,908
160,005
(730,088)
(65,844)
(30,166)
(2,567)
825,558
(864)
824,694
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(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
สําหรับงวดเก้าเดือนสิM นสุ ดวันที6 30 กันยายน 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื6น

รวม

1,145,929

471,175

6,861,311

8,656,817

17,135,232

(413,814)
732,115

(292,606)
178,569

(221,701)
6,639,610

(5,129,563)
3,527,254

(6,057,684)
11,077,548

35,436
767,551
156,091
923,642

5,466
184,035
52,188
236,223

146,241
6,785,851
66,764
6,852,615

(184,435)
3,342,819
817,764
4,160,583

2,708
11,080,256
1,092,807
12,173,063

189,519
216,954
184,727
591,200
332,442

33,475
35,989
66,384
135,848
100,375

4,327,179
1,052,222
744,839
6,124,240
728,375

1,506,891
825,480
727,426
3,059,797
1,100,786

6,057,064
2,130,645
1,723,376
9,911,085
2,261,978

54,624,948

1,042,593
192,081
12,349
133,059
(714,897)
(64,942)
(29,489)
(57,966)
2,774,766
(412,089)
2,362,677
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ น ทรั พ ย์และหนีH สิ น ตามส่ วนงานของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที) 30 กัน ยายน 2564 และ 31 ธัน วาคม 2563 มี
ดังต่อไปนีH
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ประกันอัคคีภยั

ขนส่ ง

ประกันภัย

ส่ วนที1

ประกันภัยรถ

เบ็ดเตล็ดอื1น

รวมส่ วนงาน

ปันส่ วนไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที1 30 กันยายน 2564

538,433

224,812

770,080

9,248,217

10,781,542

53,264,374

64,045,916

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2563

482,420

189,891

1,083,228

8,769,581

10,525,120

48,978,669

59,503,789

ณ วันที1 30 กันยายน 2564

3,008,924

320,277

6,156,542

14,391,264

23,877,007

7,859,093

31,736,100

ณ วันที1 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

17.2 ข้ อมูลเกียD วกับเขตภูมศิ าสตร์
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนัHนรายได้และสิ นทรัพย์ที)แสดงอยูใ่ น
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
17.3 ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที) 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีเบีHยประกันภัยรับ
จากคู่คา้ รายใหญ่จาํ นวนหนึ)งราย ดังต่อไปนีH
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
วันที1 30 กันยายน
2564
2563
2564
2563
เบีHยประกันภัยรับ

600

591

2,041

1,936
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคD าดว่ าจะเกิดขึนB
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
วันที1 30 กันยายน
2564
2563
2564
2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึHน
เพิ1มขึHน (ลดลง):
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีHยค้างรับ
รวม

21
364
246
1,780
2,411

10
(8)
338
2,445
2,785

30
(105)
(2,607)
5,249
2,567

10
541
53,329
4,086
57,966

19. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขัHนพืHนฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น) ด้วย
จํานวนถัวเฉลี)ยถ่วงนํHาหนักของหุน้ สามัญที)ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลที)ประกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที) 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดงั นีH
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลระหว่างกาลครัHงที1 2
สําหรับปี 2564
เงินปั นผลระหว่างกาลครัHงที1 1
สําหรับปี 2564
เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2563

มติที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครัHงที1 5/64 เมื1อวันที1
10 กันยายน 2564
มติที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครัHงที1 3/64 เมื1อวันที1
14 พฤษภาคม 2564
มติที1ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ครัHงที1 28
เมื1อวันที1 23 เมษายน 2564

รวมเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี 2564

อนุมตั ิโดย
เงินปันผลระหว่างกาลครัHงที1 2
สําหรับปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาลครัHงที1 1
สําหรับปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาลครัHงที1 4
สําหรับปี 2562
รวมเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี 2563

มติที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครัHงที1 4/63 เมื1อวันที1
14 สิ งหาคม 2563
มติที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครัHงที1 3/63 เมื1อวันที1
15 พฤษภาคม 2563
มติที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครัHงที1 2/63 เมื1อวันที1
13 เมษายน 2563

จํานวน
เงินปั นผลรวม
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผลต่อหุน้
(บาท)

372.64

3.50

372.64

3.50

638.83
1,384.11

6.00
13.00

จํานวน
เงินปั นผลรวม
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผลต่อหุน้
(บาท)

319.41

3.00

319.41

3.00

532.35
1,171.17

5.00
11.00
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. รายการธุรกิจกับกิจการทีเD กียD วข้ องกัน
21.1 ลักษณะความสั มพันธ์
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ และกิ จการที) เกี) ยวข้องกันบริ ษทั ฯ คํานึ งถึงเนืH อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที)เกี)ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นีH
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(2)
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)
(2)

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
ถือเป็ นบริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกันจนถึงวันที6 19 กรกฎาคม 2564 เนื6องจากบริ ษทั ดังกล่าวเลิกกิจการ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21.2 รายการทีสD ํ าคัญกับกิจการทีเD กียD วข้ องกัน
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิH นสุ ดวันที) 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจ
ที)สาํ คัญกับกิจการที)เกี)ยวข้องกัน ทัHงนีH รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจซึ) งเป็ นไปตามเงื)อนไข
ที)ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และกิจการที)เกี)ยวข้องกันเหล่านัHน โดยสามารถสรุ ปรายการที)สาํ คัญได้
ดังนีH
สําหรับงวดสามเดือนสิD นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วม
และกิจการทีเ* กีย* วข้ องกัน
รายได้
เบีDยประกันภัยรับ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิD นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
2564
2563

168,177

153,275

541,230

520,089

ค่าบําเหน็จรับ

58,207

51,640

195,083

168,124

ดอกเบีDยรับ(1)

14,443

16,606

45,995

60,294

เงินปั นผลรับ(1)
ค่าเช่ารับ(2)

159,077
2,121

124,150
1,217

551,944
6,033

582,539
3,633

ค่ าใช้ จ่าย
เบีDยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันต่อ

176,694

164,485

603,917

532,279

ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

(173,180)
22,378

(54,613)
18,376

(299,674)
68,469

457

300

827

54,905

42,124

182,863

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการ
ซืDอขายหลักทรัพย์(3)
ส่ วนของเจ้ าของ
เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: พันบาท)

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัย
ต่อตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันต่อ
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริ ษทั ที1เกี1ยวข้องกันให้กบั ลูกค้า
ทัว1 ไป
ตามที1ประกาศจ่าย
อัตราเดียวกับที1บริ ษทั ฯ คิดกับลูกค้า
ทัว1 ไป

เป็ นปกติทางการค้าของการ
ประกันภัยต่อตามประเภทของการ
ประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
(145,923) ตามที1เกิดขึDนจริ ง
58,292 เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
921 อัตราใกล้เคียงกับที1บริ ษทั ที1เกี1ยวข้อง
กันคิดกับลูกค้าทัว1 ไป
154,455

ตามที1ประกาศจ่าย

(1)

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้อื6น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(3)
แสดงรวมอยูใ่ นรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(2)
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21.3 ยอดคงค้ างทีสD ํ าคัญระหว่ างกัน
ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธัน วาคม 2563 ยอดคงค้างที) สําคัญระหว่างบริ ษทั ฯ และกิ จการที)
เกี)ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นีH
30 กันยายน 2564
บริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - ราคาทุน
บริษทั ทีเ+ กีย+ วข้ องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เบีFยประกันภัยค้างรับ
ดอกเบีFยหุน้ กูค้ า้ งรับ (1)
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น
ตราสารทุน
ตราสารหนีF
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีFยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื1น
เงินมัดจําและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
ลูกหนีFจากการขายหลักทรัพย์
เจ้าหนีFบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนีFสินอื1น
เจ้าหนีFจากการซืFอหลักทรัพย์
(1)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

129,396

129,396

8,663,615
65,665
41

8,388,796
28,209
111

7,857
66,844

7,117
8,730

23,088,421
8,859
156,778

20,165,152
9,404
157,178

35,531
7,684

35,900
3,779

107,456
22,896

99,714
61,376

861

-

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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21.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิH นสุ ดวันที) 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที)ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนีH
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิH นสุ ด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิH นสุ ด
วันที1 30 กันยายน
วันที1 30 กันยายน
2564
2563
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสัHน
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

23.7
2.4

23.4
2.1

74.3
7.1

66.9
6.1

26.1

25.5

81.4

73.0

22. หนีสB ิ นทีอD าจเกิดขึนB ภายหน้ าและภาระผูกพัน
22.1 ภาระผูกพันเกียD วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที) 30 กัน ยายน 2564 และ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ภ าระผูก พัน ที) เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ น เพื) อ
ตกแต่งต่อเติมอาคารและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํ นวนรวม 423.9 ล้านบาท และ 75.2 ล้านบาท
ตามลําดับ
22.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีคดีถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ยกค่ า เสี ยหายจํ า นวน
ประมาณ 3,144.3 ล้านบาท และ 2,859.9 ล้านบาท ตามลําดับ จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ) งผลของการ
พิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิHนสุ ด โดยความรับผิดของบริ ษทั ฯ จํากัดอยูท่ ี)มูลค่าที)ต)าํ กว่าของทุนประกัน
หรื อทุนทรัพย์ที)ถูกฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนรวม 448.1 ล้านบาท และ 340.3 ล้านบาท ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาและประเมิ นผลเสี ยหายที) อาจเกิ ดขึHนจากคดี ความ
ดังกล่าวเป็ นจํานวนประมาณ 168.9 ล้านบาท และ 116.0 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ) งได้บนั ทึ กไว้แล้วใน
รายการ “หนีHสินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว
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23. เครืD องมือทางการเงิน
23.1 มูลค่ ายุตธิ รรรมของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เนื) องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสัHนหรื อมี อตั ราดอกเบีH ย
ใกล้เคี ยงกับ อัต ราดอกเบีH ยในตลาด บริ ษ ัท ฯ จึ งประมาณมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที)แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
23.2 ลําดับชัBนของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที) 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์ทางการเงิ นที) วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชัHนของมูลค่ายุติธรรม ดังนีH
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
เงินลงทุนเผืDอขายทีวD ดั มูลค่ า
ด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรมผ่ าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืDน
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีHภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม

25,507
1,730
27,237

3,955
784
52
4,791

3,098
3,098

3,955
784
28,605
1,782
35,126

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 ษทั ฯ ไม่มีการเปลี)ยนวิธีการและข้อสมมติที)ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื) องมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัHนของมูลค่ายุติธรรม
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การกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินที)เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที)วดั มูลค่ายุติธรรมโดยมี
ลําดับชัHนของมูลค่ายุติธรรมเป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 1 มกราคม 2564
ซืFอระหว่างงวด
กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 กันยายน 2564

2,746,673
70,171
281,217
3,098,061

24. การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลนีH ได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ เมื) อ วัน ที)
4 พฤศจิกายน 2564
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