
 

 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิBนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินทีFแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัทีF 30 มิถุนายน 2565                                 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทีFแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิLนสุดวนัเดียวกนั                    

งบแสดงการเปลีFยนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดทีFแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับงวด                     

หกเดือนสิLนสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึF งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีLตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีF 34 เรืFอง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีFยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืFอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน                          

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึF งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืFน                                         

การสอบทานนีL มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชืFอมัFนวา่จะพบเรืFองทีFมีนยัสาํคญัทัLงหมดซึFงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัLนขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีFสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิFงทีFเป็นเหตุใหเ้ชืFอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึLนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัทีF 34 เรืFอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

ณริศรา ไชยสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 3 สิงหาคม 2565 



หมายเหตุ 30 มิถนุายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถนุายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3 1,098,493,700    561,726,055      1,098,493,700    561,726,055      

เบ ี?ยประกนัภัยคา้งรับ 4 2,618,754,931    3,004,544,119    2,618,754,931    3,004,544,119    

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 19,099,579        38,101,882        19,099,579        38,101,882        

สินทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 5 8,395,307,823    7,930,459,370    8,395,307,823    7,930,459,370    

ลกูหนี?จากสัญญาประกนัภัยตอ่ 6 736,024,127      628,974,479      736,024,127      628,974,479      

สินทรัพยล์งทนุ

   เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 7.1 43,784,538,206  47,047,497,035  43,784,538,206  47,047,497,035  

   เงนิใหก้ ูย้มืและดอกเบี?ยคา้งรับ 8 1,281,213,872    1,400,122,328    1,281,213,872    1,400,122,328    

   อสังหาริมทรัพยเ์พืHอการลงทนุ 92,156,305        100,700,313      92,156,305        100,700,313      

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 9.1 297,208,493      281,180,652      129,395,722      129,395,722      

ทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ 523,097,387      559,283,784      523,097,387      559,283,784      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 876,356,773      901,263,688      876,356,773      901,263,688      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 217,906,680      160,869,527      217,906,680      160,869,527      

สินทรัพยอ์ ืHน

   ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลรอเรียกคนื 401,242,021      338,926,680      401,242,021      338,926,680      

   อืHน ๆ 659,718,230      546,199,429      659,718,230      546,199,429      

รวมสินทรัพย์ 61,001,118,127  63,499,849,341  60,833,305,356  63,348,064,411  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

ท ีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที? 30 มถินุายน 2565

งบการเงนิ

(หนว่ย: บาท)



บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ 30 มิถนุายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถนุายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีDสินและส่วนของเจ้าของ

หน ีDสิน

หนี?สินจากสัญญาประกนัภัย 10 19,772,857,242  18,680,918,815  19,772,857,242  18,680,918,815  

เจ้าหนี?บริษทัประกนัภัยตอ่ 11 2,475,083,948    3,188,391,457    2,475,083,948    3,188,391,457    

หนี?สินตามสัญญาเชา่ 832,452,101      825,754,395      832,452,101      825,754,395      

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 822,930,188      790,145,804      822,930,188      790,145,804      

หนี?สินภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 12.1 3,870,626,668    3,716,954,086    3,837,064,114    3,686,597,100    

หนี?สินอืHน

   เบ ี?ยประกนัภัยรับลว่งหนา้ 1,559,143,105    1,593,177,396    1,559,143,105    1,593,177,396    

   คา่นายหนา้คา้งจ่าย 393,352,640      424,910,184      393,352,640      424,910,184      

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 636,177,630      539,189,579      636,177,630      539,189,579      

   อืHน ๆ 924,955,892      922,307,637      924,955,892      922,307,637      

รวมหน ีDสิน 31,287,579,414  30,681,749,353  31,254,016,860  30,651,392,367  

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน ออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้

      หุน้สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 1,064,700,000    1,064,700,000    1,064,700,000    1,064,700,000    

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

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 106,470,000      106,470,000      106,470,000      106,470,000      

      สาํรองอืHน 7,000,000,000    7,000,000,000    7,000,000,000    7,000,000,000    

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 692,055,510      4,748,927,623    553,917,365      4,623,611,751    

องคป์ระกอบอืHนของส่วนของเจ้าของ 19,407,813,203  18,455,502,365  19,411,701,131  18,459,390,293  

รวมส่วนของเจ้าของ 29,713,538,713  32,818,099,988  29,579,288,496  32,696,672,044  

รวมหน ีDสินและส่วนของเจ้าของ 61,001,118,127  63,499,849,341  60,833,305,356  63,348,064,411  

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินี?

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิ

ทีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

(หนว่ย: บาท)

ณ วนัที? 30 มถินุายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรหรือขาดทนุ:

รายได้

เบ ี9ยประกนัภัยรับ 5,730,907,464       5,840,204,302      5,730,907,464       5,840,204,302     

หกั: เบ ี9ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (1,775,989,536)      (1,855,653,288)    (1,775,989,536)     (1,855,653,288)    

เบ ี9ยประกนัภัยรับสุทธิ 3,954,917,928       3,984,551,014      3,954,917,928       3,984,551,014     

หกั: สาํรองเบี9ยประกนัภัยทีAยงัไม่ถอืเป็นรายไดเ้พิAมจากงวดกอ่น (11,894,975)          (185,253,112)       (11,894,975)          (185,253,112)       

เบ ี9ยประกนัภัยทีAถอืเป็นรายได้ 3,943,022,953       3,799,297,902      3,943,022,953       3,799,297,902     

รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 373,107,018          350,710,344        373,107,018         350,710,344        

รายไดจ้ากการลงทนุ 254,141,075          229,679,307        254,141,075         229,679,307        

กาํไรจากเงนิลงทนุ 2,828,561,696       103,255,479        2,828,561,696       103,255,479        

ส่วนแบง่กาํไรในบริษทัร่วมภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย 9.2 11,681,586           8,056,782            -                         -                        

รายไดอ้ ืAน 41,010,077           45,147,564          41,010,077           45,147,564          

รวมรายได้ 7,451,524,405       4,536,147,378      7,439,842,819       4,528,090,596     

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 6,152,285,960       2,379,944,131      6,152,285,960       2,379,944,131     

หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยตอ่ (1,288,396,017)      (337,194,178)       (1,288,396,017)     (337,194,178)       

คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 782,360,715          730,171,878        782,360,715         730,171,878        

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืAน 574,250,824          460,624,546        574,250,824         460,624,546        

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน 242,287,801          211,763,993        242,287,801         211,763,993        

คา่ใชจ้่ายลงทนุ 27,435,707           17,125,182          27,435,707           17,125,182          

ตน้ทนุทางการเงนิ 10,618,646           10,018,320          10,618,646           10,018,320          

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีAคาดว่าจะเกดิขึ9น (โอนกลบั) 456,477                (2,343,928)          456,477               (2,343,928)          

รวมค่าใช้จ่าย 6,501,300,113       3,470,109,944      6,501,300,113       3,470,109,944     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 950,224,292          1,066,037,434      938,542,706         1,057,980,652     

หกั: คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 12.2 (521,556,242)        (172,152,975)       (519,219,925)        (170,541,619)       

กาํไรสุทธ ิ 428,668,050          893,884,459        419,322,781         887,439,033        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืEน:

รายการทีAจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอืAนจากบริษทัร่วม 9.2 -                         (1,868,310)          -                         -                        

ขาดทนุจากการวัดมูลคา่ในเงนิลงทนุเผืAอขายทีAวัดมูลคา่

     ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAน (762,128,161)        (1,045,840,802)    (762,128,161)        (1,045,840,802)    

รวมรายการทีAจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (762,128,161)        (1,047,709,112)    (762,128,161)        (1,045,840,802)    

บวก: ภาษเีงนิได้ 152,425,632          209,541,822        152,425,632         209,168,160        

รายการทีAจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (609,702,529)        (838,167,290)       (609,702,529)        (836,672,642)       

ขาดทนุเบด็เสร็จอืEนสําหรับงวด (609,702,529)        (838,167,290)       (609,702,529)        (836,672,642)       

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (181,034,479)        55,717,169          (190,379,748)        50,766,391          

กาํไรต่อหุ้น: 14

กาํไรตอ่หุน้ขั9นพื9นฐาน 

   กาํไรสุทธิ 4.03 8.40 3.94 8.34

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี9

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีE 30 มถินุายน 2565

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ

ทีAแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรหรือขาดทนุ:

รายได้

เบ ี9ยประกนัภัยรับ 12,350,057,099     11,997,356,972    12,350,057,099     11,997,356,972    

หกั: เบ ี9ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (3,996,362,874)      (3,972,248,685)    (3,996,362,874)     (3,972,248,685)    

เบ ี9ยประกนัภัยรับสุทธิ 8,353,694,225       8,025,108,287      8,353,694,225       8,025,108,287     

หกั: สาํรองเบี9ยประกนัภัยทีAยงัไม่ถอืเป็นรายไดเ้พิAมจากงวดกอ่น (448,902,888)        (491,882,933)       (448,902,888)        (491,882,933)       

เบ ี9ยประกนัภัยทีAถอืเป็นรายได้ 7,904,791,337       7,533,225,354      7,904,791,337       7,533,225,354     

รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 778,669,192          767,606,797        778,669,192         767,606,797        

รายไดจ้ากการลงทนุ 619,152,282          660,605,412        619,152,282         666,893,825        

กาํไรจากเงนิลงทนุ 3,402,998,648       131,236,194        3,402,998,648       131,236,194        

ส่วนแบง่กาํไรในบริษทัร่วมภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย 9.2 16,027,841           11,810,139          -                         -                        

รายไดอ้ ืAน 91,924,452           96,726,876          91,924,452           96,726,876          

รวมรายได้ 12,813,563,752     9,201,210,772      12,797,535,911     9,195,689,046     

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 15,668,753,771     5,106,889,635      15,668,753,771     5,106,889,635     

หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยตอ่ (2,969,992,636)      (1,066,676,491)    (2,969,992,636)     (1,066,676,491)    

คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 1,638,989,576       1,518,177,858      1,638,989,576       1,518,177,858     

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืAน 1,130,315,552       1,093,857,770      1,130,315,552       1,093,857,770     

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน 507,553,977          491,379,087        507,553,977         491,379,087        

คา่ใชจ้่ายลงทนุ 51,039,931           42,415,480          51,039,931           42,415,480          

ตน้ทนุทางการเงนิ 20,979,405           19,935,078          20,979,405           19,935,078          

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีAคาดว่าจะเกดิขึ9น 2,290,074             155,792              2,290,074             155,792              

รวมค่าใช้จ่าย 16,049,929,650     7,206,134,209      16,049,929,650     7,206,134,209     

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (3,236,365,898)      1,995,076,563      (3,252,393,739)     1,989,554,837     

บวก (หกั): รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 12.2 84,488,675           (285,076,504)       87,694,243           (283,972,159)       

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (3,151,877,223)      1,710,000,059      (3,164,699,496)     1,705,582,678     

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืEน:

รายการทีAจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอืAนจากบริษทัร่วม 9.2 -                         (1,868,310)          -                         -                        

กาํไรจากการวัดมูลคา่ในเงนิลงทนุเผืAอขายทีAวัดมูลคา่

     ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAน 1,190,388,548       1,897,051,548      1,190,388,548       1,897,051,548     

รวมรายการทีAจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 1,190,388,548       1,895,183,238      1,190,388,548       1,897,051,548     

หกั: ภาษเีงนิได้ (238,077,710)        (379,036,648)       (238,077,710)        (379,410,310)       

รายการทีAจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 952,310,838          1,516,146,590      952,310,838         1,517,641,238     

กาํไรเบด็เสร็จอืEนสําหรับงวด 952,310,838          1,516,146,590      952,310,838         1,517,641,238     

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (2,199,566,385)      3,226,146,649      (2,212,388,658)     3,223,223,916     

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น: 14

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขั9นพื9นฐาน 

   กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ (29.60) 16.06 (29.72) 16.02

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี9

สําหรับงวดหกเดือนสิGนสุดวนัทีE 30 มถินุายน 2565

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ

ทีAแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

2565 2564 2565 2564

เบ ี9ยประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 11,936,589,577     11,636,579,748    11,936,589,577     11,636,579,748    

เงนิสดจ่ายจากการประกนัภัยตอ่ (1,739,869,415)      (1,842,744,795)    (1,739,869,415)     (1,842,744,795)    

ดอกเบี9ยรับ 82,146,517           91,845,201          82,146,517           91,845,201          

เงนิปันผลรับ 555,057,318          569,875,992        555,057,318         569,875,992        

รายไดจ้ากการลงทนุอืAน 77,886,219           76,767,047          77,886,219           76,767,047          

รายไดอ้ ืAน 14,008,406           19,908,072          14,008,406           19,908,072          

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (13,840,223,988)    (4,690,734,516)    (13,840,223,988)    (4,690,734,516)    

คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็จากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,500,972,880)      (1,413,881,299)    (1,500,972,880)     (1,413,881,299)    

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืAน (1,345,216,520)      (1,283,127,701)    (1,345,216,520)     (1,283,127,701)    

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน (583,090,828)        (366,153,679)       (583,090,828)        (366,153,679)       

คา่ใชจ้่ายลงทนุ (28,506,360)          (23,432,023)         (28,506,360)          (23,432,023)        

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (63,449,270)          (255,894,326)       (63,449,270)          (255,894,326)       

เงนิสดรับจากสินทรัพยท์างการเงนิ 14,908,656,881     9,779,788,491      14,908,656,881     9,779,788,491     

เงนิสดจ่ายจากสินทรัพยท์างการเงนิ (6,934,721,305)      (11,002,617,323)   (6,934,721,305)     (11,002,617,323)  

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 1,538,294,352       1,296,178,889      1,538,294,352       1,296,178,889     

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทนุ

ขายทีAดนิ อาคารและอปุกรณ์ 44,536                 132,876              44,536                 132,876              

ซื9อทีAดนิ อาคารและอปุกรณ์ (9,758,949)            (30,345,601)         (9,758,949)           (30,345,601)        

ซื9อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (68,648,314)          (12,840,013)         (68,648,314)          (12,840,013)        

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (78,362,727)          (43,052,738)         (78,362,727)          (43,052,738)        

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ชาํระหนี9สินตามสัญญาเชา่ (18,180,945)          (21,404,661)         (18,180,945)          (21,404,661)        

เงนิปันผลจ่าย (904,996,184)        (1,013,428,428)    (904,996,184)        (1,013,428,428)    

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (923,177,129)        (1,034,833,089)    (923,177,129)        (1,034,833,089)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิEมขึGนสุทธ ิ 536,754,496          218,293,062        536,754,496         218,293,062        

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด 561,726,055          141,557,318        561,726,055         141,557,318        

บวก (หกั): คา่เผ ืAอผลขาดทนุดา้นเครดติทีAคาดว่าจะเกดิขึ9น (เพิAมขึ9น) ลดลง 13,149                 (9,471)                13,149                 (9,471)                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิGนงวด 1,098,493,700       359,840,909        1,098,493,700       359,840,909        

-                         -                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี9

ท ีAแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดําเนนิงาน

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดือนสิGนสุดวนัทีE 30 มถินุายน 2565

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

 (หนว่ย: บาท)

ส่วนเกนิทนุจากการวัดมูลคา่

ส่วนแบง่ขาดทนุ เงนิลงทนุเผื?อขายที?วัดมูลคา่

เบด็เสร็จอื?น ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่น

ทนุออกจาํหนา่ย ส่วนเกนิ จากบริษทัร่วม กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื?น รวมองคป์ระกอบอื?น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื?น ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2564 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   5,373,111,989   (2,393,280)                 15,358,658,500          15,356,265,220          30,343,047,209    

เงนิปันผลจ่าย 15 -                     -                     -                     -                     (1,011,461,962)  -                              -                              -                              (1,011,461,962)    

กาํไรสุทธิ -                     -                     -                     -                     1,710,000,059   -                              -                              -                              1,710,000,059     

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื?นสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     (1,494,648)                 1,517,641,238            1,516,146,590            1,516,146,590     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 มถินุายน 2564 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   6,071,650,086   (3,887,928)                 16,876,299,738          16,872,411,810          32,557,731,896    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2565 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   4,748,927,623   (3,887,928)                 18,459,390,293          18,455,502,365          32,818,099,988    

เงนิปันผลจ่าย 15 -                     -                     -                     -                     (904,994,890)    -                              -                              -                              (904,994,890)       

ขาดทนุสุทธิ -                     -                     -                     -                     (3,151,877,223)  -                              -                              -                              (3,151,877,223)    

กาํไรเบด็เสร็จอื?นสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     -                              952,310,838               952,310,838               952,310,838        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 มถินุายน 2565 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   692,055,510      (3,887,928)                 19,411,701,131          19,407,813,203          29,713,538,713    

-                     -                     -                     -                     -                     -                              -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงนินีM

จัดสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสิFนสุดวนัที0 30 มถินุายน 2565

งบการเงนิที?แสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

องคป์ระกอบอื?นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

 (หนว่ย: บาท)

องคป์ระกอบอื<น

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทนุจากการวัดมูลคา่

เงนิลงทนุเผื<อขายที<วัดมูลคา่

ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่น

ทนุออกจาํหนา่ย ส่วนเกนิ กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื<น ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2564 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000           7,000,000,000         5,259,106,805         15,358,658,500       30,231,435,305       

เงนิปันผลจ่าย 15 -                         -                         -                           -                           (1,011,461,962)       -                           (1,011,461,962)       

กาํไรสุทธิ -                         -                         -                           -                           1,705,582,678         -                           1,705,582,678         

กาํไรเบด็เสร็จอื<นสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                           -                           1,517,641,238         1,517,641,238         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 มถินุายน 2564 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000           7,000,000,000         5,953,227,521         16,876,299,738       32,443,197,259       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2565 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000           7,000,000,000         4,623,611,751         18,459,390,293       32,696,672,044       

เงนิปันผลจ่าย 15 -                         -                         -                           -                           (904,994,890)          -                           (904,994,890)          

ขาดทนุสุทธิ -                         -                         -                           -                           (3,164,699,496)       -                           (3,164,699,496)       

กาํไรเบด็เสร็จอื<นสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                           -                           952,310,838            952,310,838           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 มถินุายน 2565 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000           7,000,000,000         553,917,365           19,411,701,131       29,579,288,496       

-                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินีM

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิGนสุดวนัที0 30 มถินุายน 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ@นสุดวนัทีB 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลทัBวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึGงจดัตัHงและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) โดย ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ดงักล่าวถือหุน้ในบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 9.97 ของหุน้สามญัทีGออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจ

หลกัของบริษทัฯ คือการรับประกนัวินาศภยั โดยบริษทัฯ มีทีGอยู่ตามทีGจดทะเบียนตัHงอยู่เลขทีG 25 อาคาร

กรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื@อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืHอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาํให้เกิดการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึG งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกีGยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีH สินและหนีH สินทีGอาจเกิดขึHนอยา่งต่อเนืGอง ทัHงนีH ฝ่าย

บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ (ถา้มี) เมืGอสถานการณ์มีการเปลีGยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและนโยบายการบัญชี

ทีBสําคญั 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีH จดัทาํขึHนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีG 34 เรืGอง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของเจา้ของและ

งบกระแส เงินสด เต็ ม รูป แบบ เช่น เดี ยวกับ งบการ เงินป ระจํา ปี  และ เป็ น ไปตาม รูป แบบ                                    

งบการเงินทีGกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 

เรืGอง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงืGอนไขและระยะเวลาในการจดัทาํและยืGนงบการเงินและรายงานเกีGยวกบัผล                                       

การดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัทีG 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัทีG 4 เมษายน 2562  
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ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีHจดัทาํขึHนเพืGอใหข้อ้มูลเพิGมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีGนาํเสนอครัH งล่าสุด 

ดงันัHน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกีGยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์                                       

ใหม่ ๆ เพืGอไม่ให้ขอ้มูลทีGนาํเสนอซํH าซ้อนกบัขอ้มูลทีGไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลนีHควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีGบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีH  

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีGมีการปรับปรุงซึG งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีGมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีGเริGมในหรือหลงัวนัทีG 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ทัHงนีH  บริษทัฯ ไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีG 

9 เรืGอง เครืGองมือทางการเงิน และฉบบัทีG 7 เรืGอง การเปิดเผยขอ้มูลเครืGองมือทางการเงิน เป็นการชัGวคราว 

ซึG งไดมี้การปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีG 4 เรืGอง สัญญาประกนัภยั และกาํหนดให้

ขยายระยะเวลาสาํหรับการยกเวน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีG 9 และฉบบัทีG 7 

ดงักล่าวโดยระยะเวลาการยกเวน้ดงักล่าวจะสิHนสุดลงสาํหรับงบการเงินทีGมีรอบระยะเวลาบญัชีทีGเริGมใน

หรือหลังวนัทีG  1 มกราคม 2567 หรือเมืGอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีG  17 เรืG อง สัญญา

ประกนัภยั มีผลบงัคบัใช ้

2.3 นโยบายการบัญชีทีBสําคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีHจดัทาํขึHนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีGสาํคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบั  

ทีGใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีสิHนสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 
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3. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินสด 2,373 2,493 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 816,181 249,306 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื1อสิGนกาํหนดระยะเวลา 280,000 310,000 

รวม 1,098,554 561,799 

หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึGน (60) (73) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 1,098,494 561,726 

4. เบี@ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ  วนัทีG  30 มิถุนายน  2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของเบีH ยประกันภัยค้างรับจากการรับ

ประกนัภยัโดยตรง โดยจาํแนกอายตุามเงินตน้ทีGคา้งชาํระนบัตัHงแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายว่าดว้ย

การเกบ็เบีHยประกนัภยัแสดงไดด้งันีH   

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,742,339 2,353,308 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 273,368 194,378 

คา้งรับ 31 - 60 วนั 312,871 234,017 

คา้งรับ 61 - 90 วนั 101,582 54,773 

คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 188,595 168,068 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 46,157 43,923 

รวม 2,664,912 3,048,467 

หกั: ค่าเผื1อหนีGสงสยัจะสูญ (46,157) (43,923) 

เบีGยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 2,618,755 3,004,544 
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5. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สาํรองประกนัภยัส่วนที1เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 5,263,115 4,331,992 

สาํรองเบีGยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,132,245 3,598,519 

รวม 8,395,360 7,930,511 

หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่า (52) (52) 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 8,395,308 7,930,459 

6. ลูกหนี@จากสัญญาประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 62,017 56,147 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 682,325 575,080 

รวม 744,342 631,227 

หกั: ค่าเผื1อหนีGสงสยัจะสูญ (8,318) (2,253) 

ลูกหนีGจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 736,024 628,974 
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7. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์  

7.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงนิลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,913,223 2,881,660 4,438,484 4,462,888 

ตราสารหนีEภาคเอกชน 875,000 800,586 800,000 745,857 

หุน้ทุน 7,316,896 31,607,279 6,551,706 29,430,140 

หน่วยลงทุน 1,169,424 1,132,483 1,721,211 1,829,929 

รวม 12,274,543 36,422,008 13,511,401 36,468,814 

บวก: กาํไรที1ยงัไม่เกิดขึEนจริง 24,264,627  23,074,238  

หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่า (65,083)  (65,083)  

หัก: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดว่าจะ

เกิดขึEน (52,079)  (51,742)  

เงินลงทุนเผื1อขายที1วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น - สุทธิ 36,422,008  36,468,814  

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนดที*                 

วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

เงินฝากสถาบนัการเงินที1ครบกาํหนด               

เกินกวา่ 3 เดือน 7,363,334  10,581,559  

หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึEน (804)  (2,876)  

เงินลงทุนที1จะถือจนครบกาํหนดที1                 

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - สุทธิ 7,362,530  10,578,683  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 43,784,538  47,047,497  
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7.2 จําแนกตามการวเิคราะห์ลาํดบัชั@นความเสีBยงด้านเครดติ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื1อผลขาดทุน                

ดา้นเครดิตที1คาดวา่

จะเกิดขึGน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื1อผลขาดทุน                

ดา้นเครดิตที1คาดวา่

จะเกิดขึGน 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น     

ชัGนที1 1 - ตราสารหนีG ที1ไม่มีการเพิ1มขึGนอยา่ง

มีนยัสาํคญัของความเสี1ยงดา้นเครดิต  3,628,632 (626) 5,156,385 (1,341) 

ชัGนที1 3 - ตราสารหนีG ที1มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 53,614 (51,453) 52,360 (50,401) 

รวม 3,682,246 (52,079) 5,208,745 (51,742) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

 

มูลค่าตามบญัชีขัGนตน้ 

ค่าเผื1อผลขาดทุน        

ดา้นเครดิตที1คาดวา่                      

จะเกิดขึGน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนด                                   

ที*วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

  

ชัGนที1 1 - ตราสารหนีG ที1ไม่มีการเพิ1มขึGนอยา่งมีนัยสําคญั

ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 7,363,334 (804) 7,362,530 

รวม 7,363,334 (804) 7,362,530 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่าตามบญัชีขัGนตน้ 

ค่าเผื1อผลขาดทุน        

ดา้นเครดิตที1คาดวา่                      

จะเกิดขึGน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนด                                   

ที*วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

  

ชัGนที1 1 - ตราสารหนีG ที1ไม่มีการเพิ1มขึGนอยา่งมีนัยสําคญั

ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 10,581,559 (2,876) 10,578,683 

รวม 10,581,559 (2,876) 10,578,683 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.3 เงนิลงทุนทีBมีข้อจํากดัและติดภาระผูกพนั 

ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดว้างทรัพยสิ์นเพืGอเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและ

จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัและวางคํHาประกนั

วงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร และอืGน ๆ ซึG งเกีGยวเนืGองกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

ดงันีH  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     

พนัธบตัรรัฐบาล 14.0 14.0 14.0 14.1 

จดัสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     

หุน้สามญั 35.2 127.6 35.2 116.1 

พนัธบตัรรัฐบาล 1,590.0 1,553.2 1,270.0 1,294.5 

หุน้กู ้ 335.0 326.2 240.0 244.3 

 1,960.2 2,007.0 1,545.2 1,654.9 

คํ;าประกนัวงเงนิเบิกเกนิบญัชีธนาคาร     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

คํ;าประกนัการปฏิบัตงิาน     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 0.6 0.6 0.6 0.6 

คํ;าประกนัหนังสือคํ;าประกนัทีDออกโดยธนาคาร     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี@ยค้างรับ 

 ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบีH ยคา้งรับจาํแนกตาม                                  

การวเิคราะห์ลาํดบัชัHนความเสีGยงดา้นเครดิต ดงันีH  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

การจดัชัEน 

ทรัพยสิ์นจาํนอง 

เป็นประกนั อื1น ๆ รวม 

ชัEนที1 1 - เงินใหกู้ย้มืที1ไม่มีการเพิ1มขึEนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 1,165,685 7,584 1,173,269 

ชัEนที1 2 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการเพิ1มขึEนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 6,339 - 6,339 

ชัEนที1 3 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 161,360 - 161,360 

รวม 1,333,384 7,584 1,340,968 

หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึEน (59,754) - (59,754) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีEยคา้งรับ - สุทธิ 1,273,630 7,584 1,281,214 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

การจดัชัEน 

ทรัพยสิ์นจาํนอง 

เป็นประกนั อื1น ๆ รวม 

ชัEนที1 1 - เงินใหกู้ย้มืที1ไม่มีการเพิ1มขึEนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 1,277,190 7,694 1,284,884 

ชัEนที1 2 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการเพิ1มขึEนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 2,239 - 2,239 

ชัEนที1 3 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 169,435 - 169,435 

รวม 1,448,864 7,694 1,456,558 

หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึEน (56,436) - (56,436) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีEยคา้งรับ - สุทธิ 1,392,428 7,694 1,400,122 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานแต่ละรายตามโครงการสวสัดิการบริษทัฯ กาํหนดวงเงินกูย้ืมกรณีบุคคลคํHาประกนั              

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

ค ํHาประกนัไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอตัราดอกเบีHยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 152.9 ลา้นบาท 

และ 161.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

9.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ ณ วนัที1 สดัส่วนเงินลงทุน  

ชื1อบริษทั ประเภทกิจการ 

จดัตัGงขึGน         

ในประเทศ 

30 มิถุนายน                         

2565 

31 ธนัวาคม                    

2564 

30 มิถุนายน                         

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกนัวนิาศภยั กมัพชูา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 

Asian Insurance International  

   (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอื1น เบอร์มิวดา้ 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 

Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited รับประกนัวนิาศภยั ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื1อบริษทั 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  118,310 114,703 30,202 30,202 

Asian Insurance International (Holding) Limited 139,842 135,391 72,054 72,054 

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 39,056 31,087 27,140 27,140 

รวม 297,208 281,181 129,396 129,396 

9.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืBนและเงนิปันผลรับ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                                           

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอื1น                       

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิHนสุดวนัที1                     

30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนสิHนสุดวนัที1                       

30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนสิHนสุดวนัที1                    

30 มิถุนายน 

ชื1อบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  930 2,534 - - - - 

Asian Insurance International  

 (Holding) Limited 4,681 7,720 - (1,868) - - 

Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 6,070 (2,197) - - - - 

รวม 11,681 8,057 - (1,868) - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                                           

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอื1น                       

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 

สาํหรับงวดหกเดือนสิHนสุดวนัที1                     

30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิHนสุดวนัที1                       

30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิHนสุดวนัที1                    

30 มิถุนายน 

ชื1อบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  3,607 5,300 - - - - 

Asian Insurance International  

 (Holding) Limited 4,451 7,514 - (1,868) - 6,288 

Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 7,969 (1,004) - - - - 

รวม 16,027 11,810 - (1,868) - 6,288 

9.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทร่วม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   รายไดร้วมสาํหรับ กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับ 

 สินทรัพยร์วม ณ วนัที1 หนีH สินรวม ณ วนัที1 งวดหกเดือนสิHนสุด งวดหกเดือนสิHนสุด 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม วนัที1 30 มิถุนายน วนัที1 30 มิถุนายน 

บริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. 990.4 812.9 (423.8) (291.3) 49.0 44.2 15.1 17.4 

Asian Insurance International 

(Holding) Limited 426.6 294.4 - - 13.1 9.0 10.7 7.2 

Bangkok Insurance (Lao)     

Company Limited 292.3 538.7 (217.7) (468.9) 15.7 15.9 3.5 (2.8) 

ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย                             

(ในงบการเงินทีGแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) โดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินทีGจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ

บริษทัร่วม  

10. หนี@สินจากสัญญาประกนัภัย  
(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

 

หนีE สินจากสญัญา

ประกนัภยั 

หนีE สินส่วนที1เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

ค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 8,236,999 (5,209,911) 3,027,088 

ค่าสินไหมทดแทนที1เกิดขึEนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 561,290 (53,152) 508,138 

สาํรองเบีEยประกนัภยั    

สาํรองเบีEยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 10,974,568 (3,132,245) 7,842,323 

รวม 19,772,857 (8,395,308) 11,377,549 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

หนีE สินจากสญัญา

ประกนัภยั 

หนีE สินส่วนที1เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

ค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 7,078,559 (4,277,373) 2,801,186 

ค่าสินไหมทดแทนที1เกิดขึEนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 610,421 (54,567) 555,854 

สาํรองเบีEยประกนัภยั    

สาํรองเบีEยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 10,991,939 (3,598,519) 7,393,420 

รวม 18,680,919 (7,930,459) 10,750,460 

10.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน

สิGนสุดวนัที1                          

30 มิถุนายน 2565 

สาํหรับปี                              

สิGนสุดวนัที1                                

31 ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 7,688,980 7,711,798 

ค่าสินไหมทดแทนที1เกิดขึGนระหวา่งงวดปัจจุบนั 14,957,924 13,511,707 

การเปลี1ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

 ที1เกิดขึGนในงวดก่อน 742,419 584,095 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรอง                                  

ค่าสินไหมทดแทน (1,200) (28,105) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (14,589,834) (14,090,515) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 8,798,289 7,688,980 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.2 สํารองเบี@ยประกนัภัยทีBยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน

สิGนสุดวนัที1                         

30 มิถุนายน 2565 

สาํหรับปี                     

สิGนสุดวนัที1                         

31 ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 10,991,939 10,310,716 

เบีGยประกนัภยัรับสาํหรับงวด 12,350,057 24,510,990 

เบีGยประกนัภยัที1ถือเป็นรายไดใ้นงวดนีG  (12,367,428) (23,829,767) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 10,974,568 10,991,939 

11. เจ้าหนี@บริษัทประกนัภัยต่อ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,414,975 1,488,153 

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 1,060,109 1,700,238 

เจา้หนีGบริษทัประกนัภยัต่อ 2,475,084 3,188,391 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. หนี@สินภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

12.1 หนี@สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนีH สินภาษีเงินไดร้อตดั

บญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีทีGเกิดจากรายการดงัต่อไปนีH  

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดง                          

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ส่วนเปลี1ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

สาํหรับงวดหกเดือน                       

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึEน 22,843 22,385 458 31 

ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 13,017 13,017 - - 

สาํรองเบีEยประกนัภยั 296,172 232,679 63,493 70,313 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 414,485 395,068 19,417 2,059 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม

ทดแทนที1เกิดขึEนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  101,628 111,171 (9,543) 15,999 

หนีE สินตามสญัญาเช่า 166,490 165,151 1,339 5,249 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 164,586 158,029 6,557 5,225 

อื1น ๆ 11,911 11,004 907 4,744 

รวม 1,191,132 1,108,504   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขาย 4,852,925 4,614,848 (238,077) (379,410) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 175,271 180,253 4,982 199 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 33,563 30,357 (3,206) (731) 

รวม 5,061,759 4,825,458   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,870,627 3,716,954   

รวมส่วนเปลี1ยนแปลง   (153,673) (276,322) 

ส่วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู้ใน:     

-  ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   84,405 102,715 

-  ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น   (238,078) (379,037) 

   (153,673) (276,322) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเปลี1ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

สาํหรับงวดหกเดือน                       

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึEน 22,843 22,385 458 31 

ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 13,017 13,017 - - 

สาํรองเบีEยประกนัภยั 296,172 232,679 63,493 70,313 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 414,485 395,068 19,417 2,059 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม

ทดแทนที1เกิดขึEนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  101,628 111,171 (9,543) 15,999 

หนีE สินตามสญัญาเช่า 166,490 165,151 1,339 5,249 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 164,586 158,029 6,557 5,225 

อื1น ๆ 11,911 11,004 907 4,744 

รวม 1,191,132 1,108,504   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขาย 4,852,925 4,614,848 (238,077) (379,410) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 175,271 180,253 4,982 199 

รวม 5,028,196 4,795,101   

หนีE สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  3,837,064 3,686,597   

รวมส่วนเปลี1ยนแปลง   (150,467) (275,591) 

ส่วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู้ใน:     

-  ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   87,611 103,819 

-  ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น   (238,078) (379,410) 

   (150,467) (275,591) 
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12.2 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิHนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

สรุปไดด้งันีH  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด - (201,595) - (201,595) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดก่อน 83 3 83 3 

ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั1วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั1วคราว (521,639) 29,439 (519,303) 31,050 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  (521,556) (172,153) (519,220) (170,542) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน 

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - (387,794) - (387,794) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดก่อน 83 3 83 3 

ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั1วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั1วคราว 84,405 102,715 87,611 103,819 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน  84,488 (285,076) 87,694 (283,972) 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดก้บัผลคูณกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชี

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิHนสุดวนัทีG  30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กับอัตราภาษีเงินได้ทีGใช ้

สามารถแสดงไดด้งันีH   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดง                      

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน                         

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน                        

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 950,224 1,066,038 938,543 1,057,981 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (190,045) (213,207) (187,709) (211,596) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดก่อน 83 3 83 3 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ที1ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีและ

ขาดทุนทางภาษี (331,594) 41,051 (331,594) 41,051 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  (521,556) (172,153) (519,220) (170,542) 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน                       

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน                         

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                        

สิEนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3,236,366) 1,995,077 (3,252,394) 1,989,555 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 647,273 (399,015) 650,479 (397,911) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดก่อน 83 3 83 3 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ที1ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีและ

ขาดทุนทางภาษี (562,868) 113,936 (562,868) 113,936 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน  84,488 (285,076) 87,694 (283,972) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่  

บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน    

บริษทัฯ ไม่มีการเปลีGยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีGรายงาน 

13.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิHนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 

2564 สามารถแยกตามประเภทของผลิตภณัฑไ์ดด้งันีH  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2565 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็อื1น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีGยประกนัภยัรับ 502,242 210,716 2,503,491 2,514,458 5,730,907 

หกั: เบีGยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (130,587) (127,360) (111,082) (1,406,961) (1,775,990) 

เบีGยประกนัภยัรับสุทธิ 371,655 83,356 2,392,409 1,107,497 3,954,917 

บวก (หกั): สาํรองเบีGยประกนัภยัที1ยงั      

   ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ1ม) ลด จากงวดก่อน   (71,549) (11,366) (27,814) 98,834 (11,895) 

เบีGยประกนัภยัที1ถือเป็นรายได ้ 300,106 71,990 2,364,595 1,206,331 3,943,022 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 52,095 21,959 36,999 262,054 373,107 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 352,201 93,949 2,401,594 1,468,385 4,316,129 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 187,370 35,987 1,324,249 3,316,284 4,863,890 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 110,330 16,655 390,936 264,439 782,360 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 62,959 16,028 288,418 206,846 574,251 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 360,659 68,670 2,003,603 3,787,569 6,220,501 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั (8,458) 25,279 397,991 (2,319,184) (1,904,372) 

รายไดจ้ากการลงทุน     254,141 

กาํไรจากเงินลงทุน      2,828,562 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     11,682 

รายไดอื้1น     41,010 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (242,288) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (27,436) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (10,619) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึGน     (456) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     950,224 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (521,556) 

กาํไรสุทธิ     428,668 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2564 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็อื1น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีGยประกนัภยัรับ 399,437 157,388 2,154,596 3,128,783 5,840,204 

หกั: เบีGยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (127,918) (92,768) (84,311) (1,550,657) (1,855,654) 

เบีGยประกนัภยัรับสุทธิ 271,519 64,620 2,070,285 1,578,126 3,984,550 

บวก (หกั): สาํรองเบีGยประกนัภยัที1ยงั      

   ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ1ม) ลด จากงวดก่อน   (17,053) (1,859) 153,599 (319,940) (185,253) 

เบีGยประกนัภยัที1ถือเป็นรายได ้ 254,466 62,761 2,223,884 1,258,186 3,799,297 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 51,173 17,411 24,009 258,118 350,711 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 305,639 80,172 2,247,893 1,516,304 4,150,008 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 141,072 6,082 1,223,540 672,056 2,042,750 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 75,825 14,041 330,799 309,507 730,172 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 57,937 18,833 158,590 225,265 460,625 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 274,834 38,956 1,712,929 1,206,828 3,233,547 

กาํไรจากการรับประกนัภยั 30,805 41,216 534,964 309,476 916,461 

รายไดจ้ากการลงทุน     229,679 

กาํไรจากเงินลงทุน      103,255 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     8,057 

รายไดอื้1น     45,148 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (211,764) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (17,125) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (10,018) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึGน     2,344 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     1,066,037 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (172,153) 

กาํไรสุทธิ     893,884 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิGนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2565 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั                

เบด็เตลด็อื1น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีGยประกนัภยัรับ 945,295 450,164 5,214,626 5,739,972 12,350,057 

หกั: เบีGยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (309,216) (293,409) (231,200) (3,162,538) (3,996,363) 

เบีGยประกนัภยัรับสุทธิ 636,079 156,755 4,983,426 2,577,434 8,353,694 

หกั: สาํรองเบีGยประกนัภยัที1ยงั                    

ไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ1มจากงวดก่อน   (45,718) (16,363) (321,095) (65,727) (448,903) 

เบีGยประกนัภยัที1ถือเป็นรายได ้ 590,361 140,392 4,662,331 2,511,707 7,904,791 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 115,391 52,693 75,154 535,431 778,669 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 705,752 193,085 4,737,485 3,047,138 8,683,460 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 245,585 56,536 2,645,676 9,750,964 12,698,761 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 212,314 34,782 806,346 585,547 1,638,989 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 137,662 40,738 524,484 427,432 1,130,316 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 595,561 132,056 3,976,506 10,763,943 15,468,066 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั 110,191 61,029 760,979 (7,716,805) (6,784,606) 

รายไดจ้ากการลงทุน     619,152 

กาํไรจากเงินลงทุน      3,402,999 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     16,028 

รายไดอื้1น     91,924 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (507,554) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (51,040) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (20,979) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึGน 54,624,948     (2,290) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     (3,236,366) 

บวก: รายไดภ้าษีเงินได ้     84,489 

ขาดทุนสุทธิ     (3,151,877) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิGนสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2564 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั                

เบด็เตลด็อื1น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีGยประกนัภยัรับ 795,124 409,456 4,520,876 6,271,901 11,997,357 

หกั: เบีGยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (282,869) (280,715) (190,078) (3,218,587) (3,972,249) 

เบีGยประกนัภยัรับสุทธิ 512,255 128,741 4,330,798 3,053,314 8,025,108 

บวก (หกั): สาํรองเบีGยประกนัภยัที1ยงั                    

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ1ม) ลดจากงวดก่อน   (7,217) (4,319) 131,214 (611,561) (491,883) 

เบีGยประกนัภยัที1ถือเป็นรายได ้ 505,038 124,422 4,462,012 2,441,753 7,533,225 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 114,046 43,898 54,679 554,984 767,607 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 619,084 168,320 4,516,691 2,996,737 8,300,832 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 222,433 16,010 2,558,552 1,243,218 4,040,213 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 151,502 28,579 690,012 648,085 1,518,178 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 125,455 43,662 447,039 477,702 1,093,858 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 499,390 88,251 3,695,603 2,369,005 6,652,249 

กาํไรจากการรับประกนัภยั 119,694 80,069 821,088 627,732 1,648,583 

รายไดจ้ากการลงทุน     660,605 

กาํไรจากเงินลงทุน      131,236 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     11,810 

รายไดอื้1น     96,727 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (491,379) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (42,415) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (19,935) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึGน  54,624,948     (156) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     1,995,076 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (285,076) 

กาํไรสุทธิ     1,710,000 
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สินทรัพยแ์ละหนีH สินตามส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปนีH   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็อื1น รวมส่วนงาน 

ส่วนที1                      
ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์        
ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2565 711,237 209,143 1,003,981 9,311,435 11,235,796 49,765,322 61,001,118 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2564 626,610 178,108 1,168,254 9,228,894 11,201,866 52,297,983 63,499,849 

หนี,สิน        
ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2565 3,336,932 368,431 6,979,260 12,979,637 23,664,260 7,623,319 31,287,579 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2564 3,139,366 316,869 6,503,782 13,196,962 23,156,979 7,524,770 30,681,749 

13.2 ข้อมูลเกีBยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัH นรายได้และสินทรัพยที์Gแสดงอยู่ใน                 

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

13.3 ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่ 

 สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิHนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีเบีHยประกนัภยัรับจาก

คู่คา้รายใหญ่จาํนวนหนึGงราย ดงัต่อไปนีH  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด 

 วนัที1 30 มิถุนายน วนัที1 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

เบีEยประกนัภยัรับ 690 727 1,435 1,441 

14. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัHนพืHนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืGน) 

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีGยถ่วงนํHาหนกัของหุน้สามญัทีGออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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15. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลทีGประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนสิHนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงันีH  

 

อนุมติัโดย 

จาํนวน 

เงินปันผลรวม 

จาํนวน 

เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 1 มติที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

   สาํหรับปี 2565 ครัE งที1 2/65 เมื1อวนัที1 

13 พฤษภาคม 2565 372.65 3.50 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2564 มติที1ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 ประจาํปี ครัE งที1 29   

 เมื1อวนัที1 22 เมษายน 2565 532.35 5.00 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2565  905.00 8.50 

 
 

อนุมติัโดย 

จาํนวน 

เงินปันผลรวม 

จาํนวน 

เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 1 มติที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

   สาํหรับปี 2564 ครัE งที1 3/64 เมื1อวนัที1   

 14 พฤษภาคม 2564 372.64 3.50 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2563 มติที1ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 ประจาํปี ครัE งที1 28   

 เมื1อวนัที1 23 เมษายน 2564 638.83 6.00 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2564  1,011.47 9.50 
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16. หนี@สินทีBอาจเกดิขึ@นภายหน้าและภาระผูกพนั 

16.1 ภาระผูกพนัเกีBยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัทีGเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพืGอตกแต่งและ

ต่อเติมอาคารจาํนวนรวม 1.1 ลา้นบาท และ 5.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีภาระผกูพนัทีGเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

เพืGอพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนรวม 355.4 ลา้นบาท และ 402.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

16.2 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจํานวนประมาณ 

3,761.2 ลา้นบาท และ 3,367.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึG งผลของการพิจารณาคดี

ดงักล่าวยงัไม่สิHนสุด โดยความรับผิดของบริษทัฯ จาํกดัอยูที่Gมูลค่าทีGต ํGากวา่ของทุนประกนัหรือทุนทรัพยที์Gถูก

ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจาํนวนรวม 640.4 ล้านบาท และ 510.7 ล้านบาท ตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่าย

บริหารของบริษทัฯไดพิ้จารณาและประเมินผลเสียหายทีGอาจเกิดขึHนจากคดีความดงักล่าวเป็นจาํนวนประมาณ 

217.1 ลา้นบาท และ 206.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึG งไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ในรายการ “หนีH สินจากสัญญาประกนัภยั”                                  

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัดงักล่าว 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. รายการธุรกจิกบักจิการทีBเกีBยวข้องกนั 

17.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และกิจการทีG เกีGยวข้องกันบริษัทฯ คาํนึงถึงเนืH อหาของ

ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการทีGเกีGยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีH  

รายชื&อกิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกนัวนิาศภยั เป็นบริษทัร่วม 

Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอื&น เป็นบริษทัร่วม 

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกนัวนิาศภยั เป็นบริษทัร่วม 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บริการเชืKอเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พลงังานและ

สาธารณูปโภค 

การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิKงส์ จาํกดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ขนส่งนํKามนัทางท่อ จาํกดั พลงังานและ

สาธารณูปโภค 

การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอินโด คอร์ดซ่า จาํกดั(1) ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ประกนัชีวติ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยโอริกซ์ลีสซิ&ง จาํกดั ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

Asia Insurance (Investments) Limited(2) ลงทุนในบริษทัอื&น การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิKล จาํกดั (มหาชน) วสัดุอุตสาหกรรม              

และเครื&องจกัร 

การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยส์ี จาํกดั (มหาชน)  วสัดุอุตสาหกรรม             

และเครื&องจกัร 

การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) การแพทย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บางกอกกลา๊ส จาํกดั (มหาชน) บรรจุภณัฑ ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สรชยัววิฒัน ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จาํกดั บนัเทิงและสนัทนาการ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซิ&ง จาํกดั ชิKนส่วนอิเลค็ทรอนิคส์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเชียเสริมกิจ จาํกดั ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัวนิาศภยั การถือหุน้ 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

(1)  ถือเป็นบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที1 18 กมุภาพนัธ์ 2564 เนื1องจากไม่มีกรรมการร่วมกนัตัHงแต่วนัดงักล่าว 
(2)  ถือเป็นบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที1 19 กรกฎาคม 2564 เนื1องจากบริษทัดงักล่าวเลิกกิจการ 
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17.2  รายการทีBสําคญักบักจิการทีBเกีBยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิHนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจ

ทีGสาํคญักบักิจการทีGเกีGยวขอ้งกนั ทัHงนีH  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึG งเป็นไปตามเงืGอนไข

ทีGตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ และกิจการทีGเกีGยวขอ้งกนัเหล่านัHน โดยสามารถสรุปรายการทีGสาํคญัได้

ดงันีH   

   (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด

วนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด

วนัที1 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม 

 และกจิการที*เกี*ยวข้องกนั      

รายได้      

เบีEยประกนัภยัรับ 157,754 156,027 374,543 373,053 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 

ค่าบาํเหน็จรับ 67,661 66,153 145,220 136,876 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัภยั

ต่อตามประเภทของการประกนัภยั

และสญัญาประกนัต่อ 

ดอกเบีEยรับ(1) 5,285 16,642 13,315 31,552 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและ

บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัใหก้บัลูกคา้

ทั1วไป 

เงินปันผลรับ(1) 130,426 121,327 388,611 392,867 ตามที1ประกาศจ่าย 

ค่าเช่ารับ(2) 2,214 1,956 4,427 3,912 อตัราเดียวกบัที1บริษทัฯ คิดกบัลูกคา้

ทั1วไป 

ค่าใช้จ่าย      

เบีEยประกนัภยัจ่ายจากการ

เอาประกนัต่อ 

203,477 205,491 443,381 427,223 เป็นปกติทางการคา้ของการ

ประกนัภยัต่อตามประเภทของการ

ประกนัภยัและสญัญาประกนัต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  (362,785) (84,746) (484,500) (126,494) ตามที1เกิดขึEนจริง 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 16,196 21,900 43,436 46,091 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 

ดอกเบีEยจ่าย 205 - 205 - อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและ

บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัใหก้บัลูกคา้

ทั1วไป 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการ

ซืEอขายหลกัทรัพย์(3) 

4,010 240 4,794 370 อตัราใกลเ้คียงกบัที1บริษทัที1เกี1ยวขอ้ง

กนัคิดกบัลูกคา้ทั1วไป 

ส่วนของเจ้าของ      

เงินปันผลจ่าย 115,527 127,958 115,527 127,958 ตามที1ประกาศจ่าย 

(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(2) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดอื้1น” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(3) แสดงรวมอยูใ่นรายการ “ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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17.3 ยอดคงค้างระหว่างกนั 

ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงคา้งทีGสําคญัระหว่างบริษทัฯ และกิจการทีGเกีGยวขอ้ง

กนั สรุปไดด้งันีH  

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัร่วม   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - ราคาทุน 129,396 129,396 

บริษทัที+เกี+ยวข้องกนั   

เงินฝากสถาบนัการเงิน 4,387,949 6,660,957 

เบีKยประกนัภยัคา้งรับ 62,785 54,328 

ดอกเบีEยหุน้กูค้า้งรับ (1) 108 111 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ   

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 8,175 7,714 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 259,812 48,909 

เงินลงทุนเผื&อขายที&วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&น   

 ตราสารทุน 26,051,106 23,811,844 

 ตราสารหนีE  8,200 8,889 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีKยคา้งรับ 156,578 156,778 

สินทรัพยอื์&น   

เงินมดัจาํและค่าสมาชิกสนามกอลฟ์  35,162 35,407 

ลูกหนีKจากการขายหลกัทรัพย ์ 2,370 - 

เจา้หนีKบริษทัประกนัภยัต่อ   

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 114,120 112,035 

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 33,558 30,166 

หนีK สินอื&น   

เจา้หนีKจากการซืKอหลกัทรัพย ์ 4,754 3,553 

(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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17.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิH นสุดวันทีG  30 มิ ถุนายน  2565 และ 2564 บริษัทฯ มี ค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานทีGใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนีH  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด                              

วนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด                              

วนัที1 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชนร์ะยะสัEน 23.4 26.3 46.2 50.6 

ผลประโยชนร์ะยะยาว 2.3 2.3 4.6 4.7 

รวม 25.7 28.6 50.8 55.3 

18. เครืBองมือทางการเงนิ 

18.1 มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 เนืGองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสัHนหรือมีอตัราดอกเบีHยใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบีHยในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีGแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

18.2 ลาํดบัชั@นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชัHนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีH  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงนิลงทุนเผืDอขายทีDวดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืDน         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ - 2,882 - 2,882 - 4,463 - 4,463 

ตราสารหนีEภาคเอกชน - 801 - 801 - 746 - 746 

หุน้ทุน 28,171 - 3,436 31,607 26,305 - 3,125 29,430 

หน่วยลงทุน 1,132 - - 1,132 1,777 53 - 1,830 

รวม 29,303 3,683 3,436 36,422 28,082 5,262 3,125 36,469 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัHนของมูลค่ายติุธรรม 
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การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินทีGเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีGวดัมูลค่ายติุธรรมโดยมีลาํดบั

ชัHนของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันีH   

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน          

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย                        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2565 3,125,316 

ขายระหวา่งงวด (6,024) 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 317,184 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2565 3,436,476 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีH ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมืGอวนัทีG                   

3 สิงหาคม 2565 


