
 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล 
30 กันยายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน                    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับงวด                     
เก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกันซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน                          
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน                                         
การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 
 
ณริศรา ไชยสุวรรณ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
กรุงเทพฯ: 3 พฤศจิกายน 2565 



หมายเหตุ 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 754,162,781        561,726,055        754,162,781        561,726,055        
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 4 3,101,670,289     3,004,544,119     3,101,670,289     3,004,544,119     
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 22,949,127          38,101,882          22,949,127          38,101,882          
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 5 9,441,073,272     7,930,459,370     9,441,073,272     7,930,459,370     
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 6 418,262,042        628,974,479        418,262,042        628,974,479        
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 7.1 48,709,408,903   47,047,497,035   48,709,408,903   47,047,497,035   
   เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 8 1,210,811,711     1,400,122,328     1,210,811,711     1,400,122,328     
   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 87,813,494          100,700,313        87,813,494          100,700,313        
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.1 312,334,362        281,180,652        129,395,722        129,395,722        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 506,544,981        559,283,784        506,544,981        559,283,784        
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 872,145,532        901,263,688        872,145,532        901,263,688        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 258,807,270        160,869,527        258,807,270        160,869,527        
สินทรัพย์อ่ืน
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน 429,372,378        338,926,680        429,372,378        338,926,680        
   อ่ืน ๆ 1,054,201,781     546,199,429        1,054,201,781     546,199,429        
รวมสินทรัพย์ 67,179,557,923   63,499,849,341   66,996,619,283   63,348,064,411   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

งบการเงิน
(หน่วย: บาท)

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 10 20,701,009,035   18,680,918,815   20,701,009,035   18,680,918,815   
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 11 3,613,633,409     3,188,391,457     3,613,633,409     3,188,391,457     
หนี้สินตามสัญญาเช่า 844,053,786        825,754,395        844,053,786        825,754,395        
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 839,322,380        790,145,804        839,322,380        790,145,804        
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12.1 4,576,059,977     3,716,954,086     4,539,472,249     3,686,597,100     
หนี้สินอ่ืน
   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,583,479,058     1,593,177,396     1,583,479,058     1,593,177,396     
   ค่านายหน้าค้างจ่าย 450,420,790        424,910,184        450,420,790        424,910,184        
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 484,924,208        539,189,579        484,924,208        539,189,579        
   อ่ืน ๆ 1,091,485,869     922,307,637        1,091,485,869     922,307,637        
รวมหนี้สิน 34,184,388,512   30,681,749,353   34,147,800,784   30,651,392,367   
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
      หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,064,700,000     1,064,700,000     1,064,700,000     1,064,700,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442,500,000     1,442,500,000     1,442,500,000     1,442,500,000     
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ส ารองตามกฎหมาย 106,470,000        106,470,000        106,470,000        106,470,000        
      ส ารองอ่ืน 7,000,000,000     7,000,000,000     7,000,000,000     7,000,000,000     
   ยังไม่ได้จัดสรร 1,301,102,620     4,748,927,623     1,150,863,780     4,623,611,751     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 22,080,396,791   18,455,502,365   22,084,284,719   18,459,390,293   
รวมส่วนของเจ้ำของ 32,995,169,411   32,818,099,988   32,848,818,499   32,696,672,044   
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 67,179,557,923   63,499,849,341   66,996,619,283   63,348,064,411   

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรหรอืขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกนัภัยรับ 7,146,292,160         6,399,902,252        7,146,292,160         6,399,902,253       
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยต่อ (3,141,459,691)        (2,834,679,991)      (3,141,459,691)        (2,834,679,991)      
เบี้ยประกนัภัยรับสุทธิ 4,004,832,469         3,565,222,261        4,004,832,469         3,565,222,262       
บวก: ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยังไม่ถอืเป็นรายไดล้ดจากงวดกอ่น 55,242,054               282,209,176           55,242,054              282,209,176          
เบี้ยประกนัภัยที่ถอืเป็นรายได้ 4,060,074,523         3,847,431,437        4,060,074,523         3,847,431,438       
รายไดค้า่จ้างและคา่บ าเหน็จ 505,082,010            454,120,597           505,082,010            454,120,597          
รายไดจ้ากการลงทุน 321,896,835            309,668,190           321,896,835            309,668,190          
ก าไรจากเงินลงทุน 351,333,222            74,939,951             351,333,222            74,939,951             
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธสี่วนไดเ้สีย 9.2 15,125,868               4,097,756               -                               -                              
รายไดอ่ื้น 41,258,863               63,278,107             41,258,863              63,278,107             
รวมรำยได้ 5,294,771,321         4,753,536,038        5,279,645,453         4,749,438,283       
ค่ำใช้จำ่ย
คา่สินไหมทดแทน 3,484,766,967         4,896,530,528        3,484,766,967         4,896,530,528       
หัก: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยต่อ (979,254,560)           (498,785,118)         (979,254,560)           (498,785,118)         
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 853,755,231            723,549,093           853,755,231            723,549,093          
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน 640,391,063            526,980,048           640,391,063            526,980,048          
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 241,511,536            238,709,267           241,511,536            238,709,267          
คา่ใชจ่้ายลงทุน 21,135,618               23,428,205             21,135,618              23,428,205             
ต้นทุนทางการเงิน 10,522,138               10,230,682             10,522,138              10,230,682             
ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 2,963,889                 2,411,471               2,963,889                2,411,471               
รวมค่ำใช้จำ่ย 4,275,791,882         5,923,054,176        4,275,791,882         5,923,054,176       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 1,018,979,439         (1,169,518,138)      1,003,853,571         (1,173,615,893)      
บวก (หัก): รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12.2 (37,287,412)             284,212,150           (34,262,239)             285,031,701          
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 981,692,027            (885,305,988)         969,591,332            (888,584,192)         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
ก าไรจากการวัดมูลคา่ในเงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลคา่
     ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3,340,729,484         1,262,543,410        3,340,729,484         1,262,543,410       
หัก: ภาษีเงินได้ (668,145,896)           (252,508,681)         (668,145,896)           (252,508,682)         
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธจิากภาษีเงินได้ 2,672,583,588         1,010,034,729        2,672,583,588         1,010,034,728       
ก ำไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 2,672,583,588         1,010,034,729        2,672,583,588         1,010,034,728       
ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด 3,654,275,615         124,728,741           3,642,174,920         121,450,536          
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น: 14
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 9.22 (8.32) 9.11 (8.35)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรหรอืขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกนัภัยรับ 19,496,349,259       18,397,259,224      19,496,349,259       18,397,259,225     
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยต่อ (7,137,822,565)        (6,806,928,676)      (7,137,822,565)        (6,806,928,676)      
เบี้ยประกนัภัยรับสุทธิ 12,358,526,694       11,590,330,548      12,358,526,694       11,590,330,549     
หัก: ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยังไม่ถอืเป็นรายไดเ้พ่ิมจากงวดกอ่น (393,660,834)           (209,673,757)         (393,660,834)           (209,673,757)         
เบี้ยประกนัภัยที่ถอืเป็นรายได้ 11,964,865,860       11,380,656,791      11,964,865,860       11,380,656,792     
รายไดค้า่จ้างและคา่บ าเหน็จ 1,283,751,202         1,221,727,394        1,283,751,202         1,221,727,394       
รายไดจ้ากการลงทุน 941,049,117            970,273,602           941,049,117            976,562,015          
ก าไรจากเงินลงทุน 3,754,331,870         206,176,145           3,754,331,870         206,176,145          
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธสี่วนไดเ้สีย 9.2 31,153,709               15,907,895             -                               -                              
รายไดอ่ื้น 133,183,315            160,004,983           133,183,315            160,004,983          
รวมรำยได้ 18,108,335,073       13,954,746,810      18,077,181,364       13,945,127,329     
ค่ำใช้จำ่ย
คา่สินไหมทดแทน 19,153,520,738       10,003,420,163      19,153,520,738       10,003,420,163     
หัก: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยต่อ (3,949,247,196)        (1,565,461,609)      (3,949,247,196)        (1,565,461,609)      
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 2,492,744,807         2,241,726,951        2,492,744,807         2,241,726,951       
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน 1,770,706,615         1,620,837,818        1,770,706,615         1,620,837,818       
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 749,065,513            730,088,354           749,065,513            730,088,354          
คา่ใชจ่้ายลงทุน 72,175,549               65,843,685             72,175,549              65,843,685             
ต้นทุนทางการเงิน 31,501,543               30,165,760             31,501,543              30,165,760             
ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 5,253,963                 2,567,263               5,253,963                2,567,263               
รวมค่ำใช้จำ่ย 20,325,721,532       13,129,188,385      20,325,721,532       13,129,188,385     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (2,217,386,459)        825,558,425           (2,248,540,168)        815,938,944          
บวก (หัก): รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12.2 47,201,263               (864,354)                 53,432,004              1,059,542               
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (2,170,185,196)        824,694,071           (2,195,108,164)        816,998,486          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม 9.2 -                                (1,868,310)              -                               -                              
ก าไรจากการวัดมูลคา่ในเงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลคา่
     ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 4,531,118,032         3,159,594,958        4,531,118,032         3,159,594,958       
หัก: ภาษีเงินได้ (906,223,606)           (631,545,329)         (906,223,606)           (631,918,992)         
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธจิากภาษีเงินได้ 3,624,894,426         2,526,181,319        3,624,894,426         2,527,675,966       
ก ำไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 3,624,894,426         2,526,181,319        3,624,894,426         2,527,675,966       
ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด 1,454,709,230         3,350,875,390        1,429,786,262         3,344,674,452       
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น: 14
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (20.38) 7.75 (20.62) 7.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
เบี้ยประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 18,116,308,240       17,138,334,346      18,116,308,240       17,138,334,346     
เงินสดจ่ายจากการประกนัภัยต่อ (2,009,123,765)        (2,468,947,830)      (2,009,123,765)        (2,468,947,830)      
ดอกเบี้ยรับ 115,249,944            147,660,739           115,249,944            147,660,739          
เงินปันผลรับ 839,805,670            832,934,960           839,805,670            832,934,960          
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 116,707,678            114,839,746           116,707,678            114,839,746          
รายไดอ่ื้น 16,418,667               45,107,982             16,418,667              45,107,982             
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (17,194,960,574)      (8,946,444,546)      (17,194,960,574)     (8,946,444,546)      
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (2,199,855,067)        (2,054,435,137)      (2,199,855,067)        (2,054,435,137)      
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน (2,094,682,120)        (1,899,574,537)      (2,094,682,120)        (1,899,574,537)      
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (755,215,088)           (680,912,343)         (755,215,088)           (680,912,343)         
คา่ใชจ่้ายลงทุน (39,889,699)             (36,466,818)           (39,889,699)             (36,466,818)           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (93,011,903)             (611,549,005)         (93,011,903)             (611,549,005)         
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน 18,272,713,862       16,860,547,083      18,272,713,862       16,860,547,083     
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน (11,461,606,338)      (16,774,179,465)    (11,461,606,338)     (16,774,179,465)    
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,628,859,507         1,666,915,175        1,628,859,507         1,666,915,175       
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 86,080                      146,404                  86,080                     146,404                  
ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (16,735,561)             (41,796,208)           (16,735,561)             (41,796,208)           
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (114,859,651)           (68,062,485)           (114,859,651)           (68,062,485)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (131,509,132)           (109,712,289)         (131,509,132)           (109,712,289)         
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
ช าระหนี้สินตามสัญญาเชา่ (27,322,015)             (30,302,245)           (27,322,015)             (30,302,245)           
เงินปันผลจ่าย (1,277,641,100)        (1,013,428,428)      (1,277,641,100)        (1,013,428,428)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (1,304,963,115)        (1,043,730,673)      (1,304,963,115)        (1,043,730,673)      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 192,387,260            513,472,213           192,387,260            513,472,213          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 561,726,055            141,557,318           561,726,055            141,557,318          
บวก (หัก): คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 49,466                      (30,779)                   49,466                     (30,779)                  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 754,162,781            654,998,752           754,162,781            654,998,752          

-                                -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 (หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
ส่วนแบ่งขาดทุน เงินลงทุนเผ่ือขายทีวั่ดมูลค่า
เบ็ดเสร็จอ่ืน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน จากบริษัทร่วม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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     
เงินปันผลจ่าย 15 -                          -                          -                          -                          (1,384,106,960)   -                                    -                                    -                                    (1,384,106,960)     
ก าไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          824,694,071       -                                    -                                    -                                    824,694,071          
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (1,494,647)                    2,527,675,966               2,526,181,319               2,526,181,319       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       7,000,000,000    4,813,699,100    (3,887,927)                    17,886,334,466             17,882,446,539             32,309,815,639     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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     
เงินปันผลจ่าย 15 -                          -                          -                          -                          (1,277,639,807)   -                                    -                                    -                                    (1,277,639,807)     
ขาดทุนสุทธิ -                          -                          -                          -                          (2,170,185,196)   -                                    -                                    -                                    (2,170,185,196)     
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                                    3,624,894,426               3,624,894,426               3,624,894,426       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2565 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       7,000,000,000    1,301,102,620    (3,887,928)                    22,084,284,719             22,080,396,791             32,995,169,411     

-                          -                          -                          -                          -                          -                                    -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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         
เงินปันผลจ่าย 15 -                              -                              -                                -                                (1,384,106,960)         -                                (1,384,106,960)         
ก าไรสุทธิ -                              -                              -                                -                                816,998,486              -                                816,998,486              
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                2,527,675,966           2,527,675,966           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           4,691,998,331           17,886,334,466         32,192,002,797         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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         
เงินปันผลจ่าย 15 -                              -                              -                                -                                (1,277,639,807)         -                                (1,277,639,807)         
ขาดทุนสุทธิ -                              -                              -                                -                                (2,195,108,164)         -                                (2,195,108,164)         
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                3,624,894,426           3,624,894,426           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           1,150,863,780           22,084,284,719         32,848,818,499         

-                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศ
ไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่  30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ คือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนิน
ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ฝ่าย
บริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชี
ท่ีสำคัญ 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯ เลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ   
แล ะงบ ก ระแส เงิน ส ดเต็ ม รูป แบ บ เช่ น เดียวกับ งบ การ เงิน ป ระจำปี  และเป็ น ไป ตาม รูป แบ บ                                    
งบการเงินที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผล                                       
การดำเนนิงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์                                       
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงนิฉบับภาษาไทยนี้ 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       
ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการ
ชั่วคราว ซึ่งได้มีการปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย และ
กำหนดให้ขยายระยะเวลาสำหรับการยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
และฉบับที่ 7 ดังกล่าวโดยระยะเวลาการยกเว้นดังกล่าวจะสิ้นสุดลงสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เร่ือง 
สัญญาประกันภัย มีผลบังคับใช้ 

2.3 นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับ  
ที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงินสด 2,364 2,493 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน 441,823 249,306 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเม่ือสิ้นกำหนดระยะเวลา 310,000 310,000 
รวม 754,187 561,799 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (24) (73) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด - สุทธิ 754,163 561,726 

4. เบี้ยประกันภัยค้างรับ 

 ณ  วันที่  30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของเบี้ ยป ระกันภัยค้ างรับจากการ                 
รับประกันภัยโดยตรง โดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่า
ด้วยการเกบ็เบีย้ประกันภัยแสดงไดดั้งนี ้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
ยังไม่ถึงกำหนดรบัชำระ 2,176,730 2,353,308 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 456,242 194,378 
ค้างรบั 31 - 60 วัน 270,977 234,017 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 75,375 54,773 
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 122,346 168,068 
ค้างรับเกินกวา่ 1 ปี 49,156 43,923 
รวม 3,150,826 3,048,467 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (49,156) (43,923) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 3,101,670 3,004,544 
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5. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
สำรองประกนัภัยส่วนทีเ่รียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   

สำรองค่าสินไหมทดแทน 5,522,527 4,331,992 
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  3,918,597 3,598,519 

รวม 9,441,124 7,930,511 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (51) (52) 
สินทรพัย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 9,441,073 7,930,459 

6. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 62,938 56,147 
เงินค้างรับจากการประกันภยัต่อ 356,499 575,080 
รวม 419,437 631,227 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,175) (2,253) 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 418,262 628,974 
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

7.1 จำแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุเผื่อขายทีว่ัดมูลคา่ด้วยมูลคา่
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,523,028 3,486,439 4,438,484 4,462,888 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 895,000 818,670 800,000 745,857 
หุ้นทุน 7,592,990 35,287,504 6,551,706 29,430,140 
หน่วยลงทุน 1,167,936 1,074,306 1,721,211 1,829,929 

รวม 13,178,954 40,666,919 13,511,401 36,468,814 

บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 27,605,356  23,074,238  
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (65,083)  (65,083)  
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึน้ (52,308)  (51,742)  
เงนิลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 40,666,919  36,468,814  
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที ่                

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจำหน่าย     
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบกำหนด               

เกินกว่า 3 เดือน 8,043,393  10,581,559  
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึน้ (903)  (2,876)  
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธ ิ 8,042,490  10,578,683  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 48,709,409  47,047,497  
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7.2 จำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 

มูลค่ายุติธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                
ด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น มูลค่ายุติธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                
ด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น 

เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต  4,251,495 (662) 5,156,385 (1,341) 

ชั้นที ่3 - ตราสารหนี้ที่มีการดอ้ยค่าด้าน
เครดิต 53,614 (51,646) 52,360 (50,401) 

รวม 4,305,109 (52,308) 5,208,745 (51,742) 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน        
ด้านเครดิตที่คาดว่า                      

จะเกิดขึ้น มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด                                   
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหนา่ย 

 
  

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต 8,043,393 (903) 8,042,490 

รวม 8,043,393 (903) 8,042,490 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2564 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน        
ด้านเครดติที่คาดว่า                      

จะเกิดขึ้น มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด                                   
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหนา่ย 

 
  

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดติ 10,581,559 (2,876) 10,578,683 

รวม 10,581,559 (2,876) 10,578,683 
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7.3 เงินลงทุนท่ีมีข้อจำกัดและติดภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองประกันภยัไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ำประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร และอืน่ ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
พันธบัตรรัฐบาล 15.4 15.2 14.0 14.1 

จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง     
หุ้นสามัญ 35.2 131.0 35.2 116.1 
พันธบัตรรัฐบาล 1,290.0 1,249.1 1,270.0 1,294.5 
หุ้นกู ้ 335.0 324.4 240.0 244.3 
 1,660.2 1,704.5 1,545.2 1,654.9 

ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

ค้ำประกันการปฏิบัตงิาน     

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 0.6 0.6 0.6 0.6 

ค้ำประกนัหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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8. เงินใหกู้้ยืมและดอกเบี้ยคา้งรับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำแนกตาม                                  
การวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดติ ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงนิที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สีย                                

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจำนอง 

เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 
ชั้นที่ 1 - เงนิให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
 ของความเสี่ยงดา้นเครดิต 1,097,412 7,897 1,105,309 
ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสำคัญ 
 ของความเสี่ยงด้านเครดิต 1,821 - 1,821 
ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 165,737 - 165,737 
รวม 1,264,970 7,897 1,272,867 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (62,055) - (62,055) 

เงนิใหกู้้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,202,915 7,897 1,210,812 

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงนิที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สีย                                

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2564 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจำนอง 

เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 
ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
 ของความเสี่ยงดา้นเครดิต 1,277,190 7,694 1,284,884 
ชั้นที่ 2 - เงนิให้กู้ยืมที่มีการเพิม่ขึน้อย่างมีนัยสำคัญ 
 ของความเสี่ยงด้านเครดิต 2,239 - 2,239 
ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดติ 169,435 - 169,435 
รวม 1,448,864 7,694 1,456,558 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (56,436) - (56,436) 

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

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯ กำหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ำประกัน              
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์
ค้ำประกันไม่เกนิ 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจำนวนเงิน 160.0 ล้านบาท 
และ 161.3 ล้านบาท ตามลำดับ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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9. เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

9.1 รายละเอียดของบรษิทัร่วม 

   ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว ณ วันที ่ สัดส่วนเงินลงทนุ  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
จัดตัง้ขึ้น         

ในประเทศ 
30 กันยายน                         

2565 
31 ธันวาคม                    

2564 
30 กันยายน                         

2565 
31 ธันวาคม 

2564 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกันวินาศภัย กัมพูชา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 
Asian Insurance International  
   (Holding) Limited ลงทุนในบรษัิทอ่ืน เบอรม์ิวด้า 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited รับประกันวินาศภัย ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  120,110 114,703 30,202 30,202 
Asian Insurance International (Holding) Limited 139,989 135,391 72,054 72,054 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 52,235 31,087 27,140 27,140 

รวม 312,334 281,181 129,396 129,396 

9.2 ส่วนแบง่กำไร ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงนิปนัผลรับ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งกำไร 

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่                       
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     

30 กันยายน 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                       

30 กันยายน 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                    

30 กันยายน 
ชือ่บริษัท 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  1,800 2,086 - - - - 
Asian Insurance International  
 (Holding) Limited 147 68 - - - - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 13,179 1,944 - - - - 

รวม 15,126 4,098 - - - - 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงนิท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธส่ีวนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งกำไร 

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่                       
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 
สำหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                     

30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                       

30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                    

30 กันยายน 
ชื่อบริษัท 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  5,407 7,386 - - - - 
Asian Insurance International  
 (Holding) Limited 4,598 7,582 - (1,868) - 6,289 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 21,148 940 - - - - 

รวม 31,153 15,908 - (1,868) - 6,289 

9.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
   รายได้รวมสำหรับ กำไรสำหรับ 
 สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี หน้ีสินรวม ณ วันท่ี งวดเก้าเดือนส้ินสุด งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

บริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
Asia Insurance (Cambodia) Plc. 1,100.7 812.9 (483.3) (291.3) 74.8 67.6 23.0 26.5 
Asian Insurance International 

(Holding) Limited 458.8 294.4 - - 13.5 9.2 11.0 7.4 
Bangkok Insurance (Lao)     

Company Limited 140.5 538.7 (50.1) (468.9) 29.4 26.3 38.2 2.3 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย                             
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วม  

10. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2565 

 
หนี้สินจากสัญญา

ประกันภัย 
หนี้สนิส่วนที่เอา

ประกันภัยต่อ สุทธ ิ
สำรองค่าสินไหมทดแทน    

คา่สินไหมทดแทนที่ได้รบัรายงานแล้ว 8,411,186 (5,429,970) 2,981,216 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รบัรายงาน 584,145 (92,506) 491,639 

สำรองเบี้ยประกันภัย    
สำรองเบี้ยประกันภยัที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 11,705,678 (3,918,597) 7,787,081 

รวม 20,701,009 (9,441,073) 11,259,936 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2564 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินสว่นที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

สำรองค่าสินไหมทดแทน    
คา่สินไหมทดแทนที่ได้รบัรายงานแล้ว 7,078,559 (4,277,373) 2,801,186 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นแต่ยังไม่ไดรั้บรายงาน 610,421 (54,567) 555,854 

สำรองเบี้ยประกันภยั    

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

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

10.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่                          

30 กันยายน 2565 

สำหรับป ี                             
สิ้นสุดวนัที ่                               

31 ธันวาคม 2564 
ยอดคงเหลือต้นงวด 7,688,980 7,711,798 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปัจจุบัน 18,049,288 13,511,707 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสนิไหมทดแทน 
 ทีเ่กิดขึ้นในงวดก่อน 1,166,879 584,095 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากข้อสมมตใินการคำนวณสำรอง                                  

ค่าสินไหมทดแทน - (28,105) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (17,909,816) (14,090,515) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 8,995,331 7,688,980 
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10.2 สำรองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวนัที่                         

30 กันยายน 2565 

สำหรบัปี                     
สิ้นสุดวันที่                         

31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงเหลือต้นงวด 10,991,939 10,310,716 
เบีย้ประกนัภัยรับสำหรับงวด 19,496,349 24,510,990 
เบีย้ประกนัภัยทีถื่อเป็นรายได้ในงวดน้ี (18,782,610) (23,829,767) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 11,705,678 10,991,939 

11. เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภัยต่อ 1,668,886 1,488,153 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 1,944,747 1,700,238 
เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 3,613,633 3,188,391 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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12. หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

12.1 หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัด
บัญช ีประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดงัต่อไปนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงนิที่แสดง                          
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

สำหรับงวดเก้าเดือน                       
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 2565 2564 2565 2564 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
คา่เผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 23,436 22,385 1,051 514 
คา่เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 13,017 13,017 - - 
สำรองเบี้ยประกันภยั 249,955 232,679 17,276 912 
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 423,866 395,068 28,798 137,976 
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึน้แล้วแตยั่งไม่ได้รบัรายงาน  98,328 111,171 (12,843) 49,813 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 168,811 165,151 3,660 12,247 
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 167,864 158,029 9,835 7,837 

อื่น ๆ 10,751 11,004 (253) 5,447 

รวม 1,156,028 1,108,504   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 5,521,071 4,614,848 (906,223) (631,919) 
สนิทรัพย์สิทธิการใช ้ 174,429 180,253 5,824 (3,675) 

สว่นแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 36,588 30,357 (6,231) (1,550) 

รวม 5,732,088 4,825,458   

หนี้สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 4,576,060 3,716,954   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   (859,106) (422,398) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:     
-  ส่วนของกำไรหรือขาดทุน   47,118 209,147 

-  ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (906,224) (631,545) 

   (859,106) (422,398) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์หรือ

หนี้สินภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี    

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

สำหรับงวดเก้าเดือน                       
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 23,436 22,385 1,051 514 
ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 13,017 13,017 - - 
สำรองเบี้ยประกันภยั 249,955 232,679 17,276 912 
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 423,866 395,068 28,798 137,976 
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึน้แลว้แต่ยังไม่ได้รบัรายงาน  98,328 111,171 (12,843) 49,813 
หนี้สนิตามสัญญาเช่า 168,811 165,151 3,660 12,247 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 167,864 158,029 9,835 7,837 

อื่น ๆ 10,751 11,004 (253) 5,447 

รวม 1,156,028 1,108,504   
หนี้สินภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 5,521,071 4,614,848 (906,223) (631,919) 

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 174,429 180,253 5,824 (3,675) 

รวม 5,695,500 4,795,101   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตดับัญชี  4,539,472 3,686,597   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   (852,875) (420,848) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรูใ้น:     
-  ส่วนของกำไรหรือขาดทุน   53,349 211,071 

-  ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (906,224) (631,919) 

   (852,875) (420,848) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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12.2 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 
สรุปได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดง                      
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

สำหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสดุวันที่ 30 กันยายน 

สำหรบังวดสามเดือน 
ส้ินสดุวนัที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลสำหรบังวด - 177,780 - 177,780 
ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตา่งช่ัวคราว (37,287) 106,432 (34,262) 107,252 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยู่ในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุน  (37,287) 284,212 (34,262) 285,032 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดง                      
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สำหรับงวดเก้าเดอืน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดอืน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลระหว่างกาล - (210,014) - (210,014) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดก่อน 83 3 83 3 
ภาษีเงินได้รอตดับญัชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตา่งช่ัวคราว 47,118 209,147 53,349 211,071 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยู่ในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุน  47,201 (864) 53,432 1,060 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กับผลคูณกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565 และ 2564 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ 
สามารถแสดงได้ดังนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดง                      

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดสามเดือน                         
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสดุวันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 1,018,980 (1,169,518) 1,003,854 (1,173,616) 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได ้ (203,796) 233,904 (200,771) 234,723 
ผลกระทบทางภาษีสุทธขิองรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีและ
ขาดทุนทางภาษ ี 166,509 50,308 166,509 50,309 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยู่ในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุน  (37,287) 284,212 (34,262) 285,032 

 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                       

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับงวดเก้าเดอืน                         

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
สำหรบังวดเก้าเดอืน                        

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2565 2564 2565 2564 

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (2,217,386) 825,558 (2,248,540) 815,939 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได ้ 443,477 (165,112) 449,708 (163,188) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดก่อน 83 3 83 3 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษแีละ
ขาดทุนทางภาษ ี (396,359) 164,245 (396,359) 164,245 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยู่ในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุน  47,201 (864) 53,432 1,060 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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13. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่  

บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน    
บริษทัฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน 

13.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนนิงาน 

ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 
2564 สามารถแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ์ไดด้ังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 467,685 232,904 2,471,820 3,973,883 7,146,292 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (134,572) (155,680) (132,407) (2,718,800) (3,141,459) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 333,113 77,224 2,339,413 1,255,083 4,004,833 
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั      
   ไมถ่ือเป็นรายได้ (เพิม่) ลด จากงวดก่อน   (15,986) (2,595) 94,710 (20,887) 55,242 

เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 317,127 74,629 2,434,123 1,234,196 4,060,075 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 52,825 24,198 45,609 382,450 505,082 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 369,952 98,827 2,479,732 1,616,646 4,565,157 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 125,045 29,827 1,476,107 874,534 2,505,513 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 102,904 17,259 389,014 344,578 853,755 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 78,325 24,820 258,906 278,340 640,391 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 306,274 71,906 2,124,027 1,497,452 3,999,659 

กำไรจากการรับประกนัภัย 63,678 26,921 355,705 119,194 565,498 

รายได้จากการลงทุน     321,897 
กำไรจากเงินลงทุน      351,333 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม     15,126 
รายได้อ่ืน     41,259 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (241,511) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (21,136) 
ต้นทุนทางการเงิน     (10,522) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (2,964) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     1,018,980 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (37,288) 

กำไรสุทธิ     981,692 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 454,994 201,484 2,105,649 3,637,775 6,399,902 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (131,576) (135,688) (78,011) (2,489,405) (2,834,680) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 323,418 65,796 2,027,638 1,148,370 3,565,222 
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั              

ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลด จากงวดก่อน   (57,962) (1,960) 170,403 171,728 282,209 

เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 265,456 63,836 2,198,041 1,320,098 3,847,431 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 51,574 23,039 24,084 355,423 454,120 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 317,030 86,875 2,222,125 1,675,521 4,301,551 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ค่าสนิไหมทดแทนสุทธิ 111,107 17,921 963,753 3,304,964 4,397,745 
คา่จ้างและค่าบำเหน็จ 97,607 15,948 323,916 286,078 723,549 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 65,049 17,839 200,055 244,037 526,980 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 273,763 51,708 1,487,724 3,835,079 5,648,274 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 43,267 35,167 734,401 (2,159,558) (1,346,723) 

รายได้จากการลงทุน     309,669 
กำไรจากเงินลงทุน      74,940 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     4,098 
รายได้อ่ืน     63,278 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (238,709) 
คา่ใช้จ่ายลงทุน     (23,429) 
ต้นทุนทางการเงิน     (10,231) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (2,411) 

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได้     (1,169,518) 
บวก: รายได้ภาษีเงินได้     284,212 

ขาดทุนสุทธ ิ     (885,306) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย                
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,412,980 683,068 7,686,446 9,713,855 19,496,349 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (443,788) (449,089) (363,607) (5,881,338) (7,137,822) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 969,192 233,979 7,322,839 3,832,517 12,358,527 
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง                    

ไม่ถือเป็นรายได้เพิม่จากงวดก่อน   (61,704) (18,958) (226,385) (86,614) (393,661) 

เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 907,488 215,021 7,096,454 3,745,903 11,964,866 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 168,216 76,891 120,763 917,881 1,283,751 

รวมรายไดจ้ากการรับประกันภัย 1,075,704 291,912 7,217,217 4,663,784 13,248,617 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
คา่สินไหมทดแทนสุทธิ 370,630 86,363 4,121,783 10,625,498 15,204,274 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 315,218 52,041 1,195,360 930,125 2,492,744 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 215,987 65,558 783,390 705,772 1,770,707 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 901,835 203,962 6,100,533 12,261,395 19,467,725 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย 173,869 87,950 1,116,684 (7,597,611) (6,219,108) 

รายได้จากการลงทุน     941,049 
กำไรจากเงินลงทุน      3,754,332 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     31,154 
รายได้อ่ืน     133,183 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (749,065) 
คา่ใช้จ่ายลงทุน     (72,176) 
ต้นทุนทางการเงิน     (31,501) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (5,254) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (2,217,386) 
บวก: รายได้ภาษีเงินได้     47,201 

ขาดทุนสุทธ ิ     (2,170,185) 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย                
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,250,118 610,940 6,626,525 9,909,676 18,397,259 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (414,445) (416,403) (268,089) (5,707,992) (6,806,929) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 835,673 194,537 6,358,436 4,201,684 11,590,330 
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง                    

ไม่ถอืเป็นรายได้ (เพิม่) ลดจากงวดก่อน   (65,179) (6,279) 301,617 (439,833) (209,674) 

เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 770,494 188,258 6,660,053 3,761,851 11,380,656 
รายไดค้่าจ้างและค่าบำเหน็จ 165,620 66,937 78,763 910,407 1,221,727 

รวมรายไดจ้ากการรับประกันภัย 936,114 255,195 6,738,816 4,672,258 12,602,383 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 333,540 33,931 3,522,305 4,548,182 8,437,958 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 249,109 44,527 1,013,928 934,163 2,241,727 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 190,504 61,501 647,094 721,739 1,620,838 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 773,153 139,959 5,183,327 6,204,084 12,300,523 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 162,961 115,236 1,555,489 (1,531,826) 301,860 

รายได้จากการลงทุน     970,274 
กำไรจากเงินลงทุน      206,176 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     15,908 
รายได้อ่ืน     160,005 
คา่ใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (730,088) 
คา่ใช้จ่ายลงทุน     (65,844) 
ต้นทุนทางการเงิน     (30,166) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (2,567) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้     825,558 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (864) 

กำไรสทุธิ     824,694 
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สนิทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี ้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและ

ขนส่ง ประกันภัยรถ 
ประกันภยั

เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน 
ส่วนท่ี                      

ปันส่วนไม่ได ้ รวม 
สินทรัพย ์        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 693,575 254,065 1,004,839 10,865,843 12,818,322 54,361,236 67,179,558 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 626,610 178,108 1,168,254 9,228,894 11,201,866 52,297,983 63,499,849 
หน้ีสิน        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 3,376,204 432,415 7,033,849 14,756,196 25,598,664 8,585,725 34,184,389 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 3,139,366 316,869 6,503,782 13,196,962 23,156,979 7,524,770 30,681,749 

13.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                 
งบการเงิน จึงถือเปน็การรายงานตามเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

13.3 ข้อมูลคู่คา้รายใหญ่ 

 สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจาก
คูค่้ารายใหญ่จำนวนหน่ึงราย ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สำหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสดุ 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 
 2565 2564 2565 2564 

เบี้ยประกันภัยรับ 647 600 2,082 2,041 

14. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุน้สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 
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15. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 มีดังนี ้

 
อนุมัติโดย 

จำนวน 
เงินปนัผลรวม 

จำนวน 
เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ   
   สำหรบัปี 2565 ครั้งที่ 3/65 เมื่อวันที ่

11 สิงหาคม 2565 372.64 3.50 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ   
   สำหรบัปี 2565 ครั้งที่ 2/65 เมื่อวันที ่

13 พฤษภาคม 2565 372.65 3.50 
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2564 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
 ประจำปี ครั้งที่ 29   
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 532.35 5.00 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2565  1,277.64 12.00 
 

 
อนุมัติโดย 

จำนวน 
เงินปนัผลรวม 

จำนวน 
เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ   
    สำหรับปี 2564 ครั้งที่ 5/64 เมื่อวันที ่   
 10 กันยายน 2564 372.64 3.50 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ   
   สำหรบัปี 2564 ครั้งที่ 3/64 เมื่อวันที ่   
 14 พฤษภาคม 2564 372.64 3.50 

เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
 ประจำปี ครั้งที่ 28   

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 638.83 6.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2564  1,384.11 13.00 
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16. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่งและ
ต่อเติมอาคารจำนวนรวม 5.6 ล้านบาท และ 5.8 ล้านบาท ตามลำดับ และมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนรวม 309.2 ล้านบาท และ 402.2 ล้านบาท ตามลำดับ 

16.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 
4,051.6 ล้านบาท และ 3,367.9 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดี
ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยความรับผิดของบริษัทฯ จำกัดอยู่ที่มูลค่าที่ต่ำกว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูก
ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจำนวนรวม 640.5 ล้านบาท และ 510.7 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 
316.3 ล้านบาท และ 206.6 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย”                                  
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว 
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17. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

17.1 ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่ เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชือ่กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกันวนิาศภยั เป็นบริษัทร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทนุในบรษิัทอื่น เป็นบริษัทร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกันวนิาศภยั เป็นบริษัทรว่ม 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สถาบนัการเงิน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษทั บริการเชือ้เพลิงการบนิกรงุเทพ จำกดั (มหาชน) พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จำกัด (มหาชน) หลักทรพัย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกดั(1) ผลิตผลิตภัณฑจ์ากผ้า การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันชีวิต การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ธุรกิจเงินทุน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
Asia Insurance (Investments) Limited(2) ลงทนุในบรษิัทอื่น การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ประกันภยั การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรม              

และเครื่องจักร 
การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บรษิัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)  วัสดุอุตสาหกรรม             
และเครื่องจักร 

การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษทั โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ์จำกัด (มหาชน) การแพทย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) บรรจุภณัฑ ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรพัย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด บันเทงิและสันทนาการ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บรษิัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด ธุรกิจเงินทุน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันวินาศภยั การถอืหุ้น 
บริษัทหลกัทรพัย์ บัวหลวง จำกดั (มหาชน) หลักทรัพย ์ บริษัทย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 
(1)  ถือเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจนถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2564 เน่ืองจากไม่มีกรรมการร่วมกันตั้งแต่วันดังกล่าว 
(2)  ถือเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจนถึงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 เน่ืองจากบริษัทดังกล่าวเลิกกิจการ 
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17.2  รายการท่ีสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่
สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกตธิุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้
ดังนี ้ 

   (หน่วย: พันบาท) 

 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
สำหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน  
 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม 
 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
รายได้      
เบี้ยประกันภัยรับ 180,371 168,177 554,914 541,230 เป็นปกติทางการค้าของการรับ

ประกันภยั 
ค่าบำเหน็จรับ 64,637 58,207 209,857 195,083 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัย

ต่อตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันต่อ 

ดอกเบี้ยรับ(1) 5,886 14,443 19,201 45,995 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันให้กับลูกค้า
ทั่วไป 

เงินปันผลรับ(1) 186,371 159,077 574,982 551,944 ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ(2) 2,213 2,121 6,640 6,033 อัตราเดียวกับที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้า

ทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย      
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ

เอาประกันต่อ 
194,874 176,694 638,255 603,917 เป็นปกติทางการค้าของการ

ประกันภัยต่อตามประเภทของการ
ประกันภัยและสัญญาประกันต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  145,504 (173,180) (338,996) (299,674) ตามที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 19,756 22,378 63,192 68,469 เป็นปกติทางการค้าของการรับ

ประกันภยั 
ดอกเบี้ยจ่าย - - 205 - อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกันให้กับลูกค้า
ทั่วไป 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์(3) 

614 457 5,408 827 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันคิดกับลูกค้าทั่วไป 

ส่วนของเจ้าของ      
เงินปันผลจ่าย 47,570 54,905 163,097 182,863 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อ่ืน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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17.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงค้างที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทร่วม   
เงินลงทุนในบริษัทรว่ม - ราคาทนุ 129,396 129,396 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั   
เงินฝากสถาบันการเงนิ 4,363,023 6,660,957 
เบี้ยประกันภัยค้างรบั 63,482 54,328 
ดอกเบี้ยหุ้นกูค้้างรับ (1) 41 111 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ   

เงินวางไว้จากการประกันภยัตอ่ 8,737 7,714 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 32,704 48,909 

เงินลงทุนเผือ่ขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น   
 ตราสารทุน 29,883,267 23,811,844 
 ตราสารหนี้ 8,142 8,889 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยค้างรับ 144,078 156,778 
สินทรัพยอ์ื่น   

เงินมัดจำและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ  35,038 35,407 
ลกูหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 40,762 - 

เจา้หนี้บริษัทประกันภัยตอ่   
เงินถือไว้จากการประกันภยัต่อ 115,260 112,035 
เงินค้างจา่ยจากการประกันภัยต่อ 60,059 30,166 

หนี้สินอื่น   
เจา้หนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ 45,529 3,553 

(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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17.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคญั 

 ในระหว่างงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญ สรุปไดด้ังต่อไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ                              
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด                              
วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 23.4 23.7 69.6 74.3 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2.4 2.4 7.0 7.1 
รวม 25.8 26.1 76.6 81.4 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

18.1 มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

18.2 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

เงินลงทนุเผ่ือขายทีวั่ดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่         

หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกจิ - 3,486 - 3,486 - 4,463 - 4,463 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 819 - 819 - 746 - 746 
หุ้นทุน 31,873 - 3,415 35,288 26,305 - 3,125 29,430 
หน่วยลงทุน 1,074 - - 1,074 1,777 53 - 1,830 

รวม 32,947 4,305 3,415 40,667 28,082 5,262 3,125 36,469 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มกีารโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมโดยมีลำดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน          
ตามวิธีส่วนได้เสีย                        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 3,125,316 
ขายระหว่างงวด (6,024) 
กำไรจากการวัดมูลค่ายตุิธรรมในระหว่างงวด 295,296 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2565 3,414,588 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้ รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่                    
3 พฤศจิกายน 2565 
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