
 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล 
30 กันยายน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                                 
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 

 
 
รัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกายน 2563 



หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 254,595,264        138,824,094        254,595,264        138,824,094        
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 5 2,545,520,759     2,781,688,227     2,545,520,759     2,781,688,227     
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 6 55,682,597          71,681,658          55,682,597          71,681,658          
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 7 6,712,454,637     5,652,331,757     6,712,454,637     5,652,331,757     
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 8 344,534,514        393,520,487        344,534,514        393,520,487        
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 9.1 40,141,669,030   44,958,408,793   40,141,669,030   44,958,408,793   
   เงินให้กู้ยืม -                          1,313,733,175     -                          1,313,733,175     
   เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 10 1,380,070,685     -                          1,380,070,685     -                          
   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 11 122,272,753        135,206,776        122,272,753        135,206,776        
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.1 260,470,260        246,370,557        129,395,722        129,395,722        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 695,355,827        740,711,978        695,355,827        740,711,978        
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 14 843,623,178        -                          843,623,178        -                          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 99,846,940          116,379,604        99,846,940          116,379,604        
สินทรัพย์อ่ืน
   สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร -                          38,927,075          -                          38,927,075          
   อ่ืน ๆ 907,638,802        739,299,170        907,638,802        739,299,170        
รวมสินทรัพย์ 54,363,735,246   57,327,083,351   54,232,660,708   57,210,108,516   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบการเงิน
(หน่วย: บาท)

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 17 16,880,199,922   15,609,540,384   16,880,199,922   15,609,540,384   
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 18 2,839,828,545     2,553,721,341     2,839,828,545     2,553,721,341     
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 115,777,814        136,230,766        115,777,814        136,230,766        
หนี้สินตามสัญญาเช่า 19 801,479,924        40,059,231          801,479,924        40,059,231          
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 738,060,992        710,874,638        738,060,992        710,874,638        
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16.1 2,223,304,687     3,476,762,989     2,197,089,780     3,453,368,022     
หนี้สินอ่ืน
   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,753,161,003     1,810,511,932     1,753,161,003     1,810,511,932     
   ค่านายหน้าค้างจ่าย 349,008,555        416,503,130        349,008,555        416,503,130        
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 586,187,849        683,969,720        586,187,849        683,969,720        
   อ่ืน ๆ 867,237,946        865,812,134        867,237,946        865,812,134        
รวมหนี้สิน 27,154,247,237   26,303,986,265   27,128,032,330   26,280,591,298   
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 5,378,146,858     4,223,458,003     5,270,893,948     4,126,084,666     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 12,217,671,151   17,185,969,083   12,220,064,430   17,189,762,552   
รวมส่วนของเจ้ำของ 27,209,488,009   31,023,097,086   27,104,628,378   30,929,517,218   
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 54,363,735,246   57,327,083,351   54,232,660,708   57,210,108,516   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรหรือขำดทนุ:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ 6,001,402,595        5,565,100,007     6,001,402,595        5,565,100,007       
หกั: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (2,598,172,555)      (1,837,403,408)    (2,598,172,555)       (1,837,403,408)     
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 3,403,230,040        3,727,696,599     3,403,230,040        3,727,696,599       
บวก (หกั): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพ่ิม) 
   ลดจากงวดก่อน 168,477,844           (344,983,563)       168,477,844           (344,983,563)        
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 3,571,707,884        3,382,713,036     3,571,707,884        3,382,713,036       
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 375,553,493           329,938,406        375,553,493           329,938,406          
รายได้จากการลงทุน 261,037,569           390,875,093        261,037,569           390,875,093          
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (7,467,585)             29,088,660          (7,467,585)             29,088,660           
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 12.2 3,392,260               14,580,854          -                             -                            
รายได้อ่ืน 40,204,576             48,897,450          40,204,576             48,897,450           
รวมรำยได้ 4,244,428,197        4,196,093,499     4,241,035,937        4,181,512,645       
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าสินไหมทดแทน 2,297,229,161        2,393,415,881     2,297,229,161        2,393,415,881       
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (368,465,401)         (421,277,470)       (368,465,401)          (421,277,470)        
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 681,369,509           685,901,485        681,369,509           685,901,485          
ค่าใชจ่้ายในการรับประกันภัยอ่ืน 479,867,544           573,120,401        479,867,544           573,120,401          
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 222,983,137           250,558,821        222,983,137           250,558,821          
ค่าใชจ่้ายลงทุน 17,600,996             24,284,381          17,600,996             24,284,381           
ต้นทุนทางการเงิน 9,978,540               614,587               9,978,540               614,587                
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 21 2,785,798               -                           2,785,798               -                            
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,343,349,284        3,506,618,086     3,343,349,284        3,506,618,086       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 901,078,913           689,475,413        897,686,653           674,894,559          
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16.2 (139,506,770)         (78,040,522)         (138,828,318)          (75,124,351)          
ก ำไรสุทธิ 761,572,143           611,434,891        758,858,335           599,770,208          
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม 12.2 -                             (4,741,836)           -                             -                            
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่า
     ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (2,727,045,073)      (5,661,172,144)    (2,727,045,073)       (5,661,172,144)     
รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (2,727,045,073)      (5,665,913,980)    (2,727,045,073)       (5,661,172,144)     
บวก: ภาษีเงินได้ 545,409,015           1,133,182,795     545,409,014           1,132,234,428       
รายการที่จัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,181,636,058)      (4,532,731,185)    (2,181,636,059)       (4,528,937,716)     
ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (2,181,636,058)      (4,532,731,185)    (2,181,636,059)       (4,528,937,716)     
ขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,420,063,915)      (3,921,296,294)    (1,422,777,724)       (3,929,167,508)     
ก ำไรต่อหุ้น: 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรสุทธิ 7.15 5.74 7.13 5.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรหรือขำดทนุ:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ 17,135,232,240      15,272,257,314    17,135,232,240      15,272,257,314     
หกั: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (6,057,683,959)      (4,669,729,377)    (6,057,683,959)       (4,669,729,377)     
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,077,548,281      10,602,527,937    11,077,548,281      10,602,527,937     
บวก (หกั): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพ่ิม) 
   ลดจากงวดก่อน 2,707,843               (1,010,554,774)    2,707,843               (1,010,554,774)     
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,080,256,124      9,591,973,163     11,080,256,124      9,591,973,163       
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 1,092,806,455        925,412,320        1,092,806,455        925,412,320          
รายได้จากการลงทุน 1,042,593,310        1,108,247,437     1,042,593,310        1,108,247,437       
ก าไรจากเงินลงทุน 192,080,902           129,953,051        192,080,902           129,953,051          
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 12.2 12,349,466             17,790,295          -                             -                            
รายได้อ่ืน 133,058,676           138,987,811        133,058,676           138,987,811          
รวมรำยได้ 13,553,144,933      11,912,364,077    13,540,795,467      11,894,573,782     
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าสินไหมทดแทน 8,651,998,385        6,860,220,588     8,651,998,385        6,860,220,588       
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (2,594,934,134)      (1,568,244,527)    (2,594,934,134)       (1,568,244,527)     
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,130,645,269        2,008,955,985     2,130,645,269        2,008,955,985       
ค่าใชจ่้ายในการรับประกันภัยอ่ืน 1,723,375,439        1,672,533,185     1,723,375,439        1,672,533,185       
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 714,896,963           800,857,848        714,896,963           800,857,848          
ค่าใชจ่้ายลงทุน 64,942,155             64,963,935          64,942,155             64,963,935           
ต้นทุนทางการเงิน 29,488,831             1,985,230            29,488,831             1,985,230             
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 21 57,966,399             -                           57,966,399             -                            
รวมค่ำใช้จ่ำย 10,778,379,307      9,841,272,244     10,778,379,307      9,841,272,244       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,774,765,626        2,071,091,833     2,762,416,160        2,053,301,538       
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16.2 (412,088,701)         (201,458,897)       (409,618,808)          (197,900,838)        
ก ำไรสุทธิ 2,362,676,925        1,869,632,936     2,352,797,352        1,855,400,700       
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม 12.2 1,750,237               (4,741,836)           -                             -                            
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่า
     ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (8,925,658,670)      (7,046,209,556)    (8,925,658,670)       (7,046,209,556)     
รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (8,923,908,433)      (7,050,951,392)    (8,925,658,670)       (7,046,209,556)     
บวก: ภาษีเงินได้ 1,784,781,687        1,410,190,278     1,785,131,734        1,409,241,911       
รายการที่จัดประเภทใหม่เข้าไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,139,126,746)      (5,640,761,114)    (7,140,526,936)       (5,636,967,645)     
ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (7,139,126,746)      (5,640,761,114)    (7,140,526,936)       (5,636,967,645)     
ขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (4,776,449,821)      (3,771,128,178)    (4,787,729,584)       (3,781,566,945)     
ก ำไรต่อหุ้น: 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรสุทธิ 22.19 17.56 22.10 17.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง 16,496,260,844      14,855,638,333    16,496,260,844      14,855,638,333     
เงินสดจ่ายจากการประกันภัยต่อ (1,992,868,521)      (1,241,866,069)    (1,992,868,521)       (1,241,866,069)     
ดอกเบี้ยรับ 235,239,785           221,589,424        235,239,785           221,589,424          
เงินปันผลรับ 822,799,247           874,191,364        822,799,247           874,191,364          
รายได้จากการลงทุนอ่ืน 117,480,254           120,125,207        117,480,254           120,125,207          
รายได้อ่ืน 14,346,539             18,690,923          14,346,539             18,690,923           
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (7,641,512,804)      (6,537,335,796)    (7,641,512,804)       (6,537,335,796)     
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (2,034,443,252)      (1,890,751,359)    (2,034,443,252)       (1,890,751,359)     
ค่าใชจ่้ายในการรับประกันภัยอ่ืน (1,999,774,490)      (1,907,782,707)    (1,999,774,490)       (1,907,782,707)     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (706,557,580)         (704,898,582)       (706,557,580)          (704,898,582)        
ค่าใชจ่้ายลงทุน (35,088,868)           (46,512,006)         (35,088,868)            (46,512,006)          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (437,441,923)         (382,429,029)       (437,441,923)          (382,429,029)        
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน 15,757,665,373      -                           15,757,665,373      -                            
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน (17,232,411,326)    -                           (17,232,411,326)     -                            
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                             (2,318,922,210)    -                             (2,318,922,210)     
เงินใหกู้้ยืม -                             279,122,303        -                             279,122,303          
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,363,693,278        1,338,859,796     1,363,693,278        1,338,859,796       
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ
กระแสเงินสดได้มา
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,315,944               211,312               1,315,944               211,312                
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,315,944               211,312               1,315,944               211,312                
กระแสเงินสดใชไ้ป
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (44,629,204)           (89,892,877)         (44,629,204)            (89,892,877)          
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (10,130,923)           (2,800)                  (10,130,923)            (2,800)                   
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (54,760,127)           (89,895,677)         (54,760,127)            (89,895,677)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (53,444,183)           (89,684,365)         (53,444,183)            (89,684,365)          
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ช าระหนี้สินตามสัญญาเชา่ (27,209,545)           -                           (27,209,545)            -                            
เงินปันผลจ่าย (1,167,258,116)      (1,171,170,000)    (1,167,258,116)       (1,171,170,000)     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (1,194,467,661)      (1,171,170,000)    (1,194,467,661)       (1,171,170,000)     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้น 4 (10,264)                  -                           (10,264)                  -                            
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 115,771,170           78,005,431          115,771,170           78,005,431           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 138,824,094           419,566,786        138,824,094           419,566,786          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 254,595,264           497,572,217        254,595,264           497,572,217          

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
รายการที่มิใชเ่งินสด
   หนี้สินตามสัญญาเชา่ 36,384,996             -                       36,384,996             -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน



(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

 (หน่วย: บาท)

สว่นเกนิทนุ
จากการวัดมลูคา่

สว่นแบง่ขาดทนุ เงินลงทนุเผ่ือขายด้วย
เบด็เสร็จอ่ืนใน มลูคา่ยุติธรรมผ่านก าไร

ทนุออกจ าหน่าย สว่นเกนิ บริษัทร่วม ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไมไ่ด้จัดสรร  - สทุธิจากภาษีเงินได้  - สทุธิจากภาษีเงินได้ รวม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000       3,100,000,000     7,302,708,577     -                             21,858,985,624      21,858,985,624     34,875,364,201     
จัดสรรก าไรสะสมไปเปน็ส ารองอ่ืน -                          -                          -                          3,900,000,000     (3,900,000,000)   -                             -                             -                            -                            
เงินปนัผลจ่าย 23 -                          -                          -                          -                          (1,171,170,000)   -                             -                             -                            (1,171,170,000)      
ก าไรสทุธิ -                          -                          -                          -                          1,869,632,936     -                             -                             -                            1,869,632,936       
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (3,793,469)              (5,636,967,645)       (5,640,761,114)     (5,640,761,114)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000       7,000,000,000     4,101,171,513     (3,793,469)              16,222,017,979      16,218,224,510     29,933,066,023     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000       7,000,000,000     4,223,458,003     (3,793,469)              17,189,762,552      17,185,969,083     31,023,097,086     
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี 3 -                          -                          -                          -                          (36,818,070)        -                             2,170,828,814        2,170,828,814       2,134,010,744       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000       7,000,000,000     4,186,639,933     (3,793,469)              19,360,591,366      19,356,797,897     33,157,107,830     
เงินปนัผลจ่าย 23 -                          -                          -                          -                          (1,171,170,000)   -                             -                             -                            (1,171,170,000)      
ก าไรสทุธิ -                          -                          -                          -                          2,362,676,925     -                             -                             -                            2,362,676,925       
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          1,400,190               (7,140,526,936)       (7,139,126,746)     (7,139,126,746)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000       7,000,000,000     5,378,146,858     (2,393,279)              12,220,064,430      12,217,671,151     27,209,488,009     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2563

ก าไรสะสม
จัดสรรแลว้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของ

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           7,224,031,693           21,858,985,624         34,796,687,317         
จัดสรรก าไรสะสมไปเป็นส ารองอ่ืน -                              -                              -                                3,900,000,000           (3,900,000,000)         -                                -                                
เงินปันผลจ่าย 23 -                              -                              -                                -                                (1,171,170,000)         -                                (1,171,170,000)         
ก าไรสุทธิ -                              -                              -                                -                                1,855,400,700           -                                1,855,400,700           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                (5,636,967,645)          (5,636,967,645)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           4,008,262,393           16,222,017,979         29,843,950,372         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           4,126,084,666           17,189,762,552         30,929,517,218         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 3 -                              -                              -                                -                                (36,818,070)              2,170,828,814           2,134,010,744           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           4,089,266,596           19,360,591,366         33,063,527,962         
เงินปันผลจ่าย 23 -                              -                              -                                -                                (1,171,170,000)         -                                (1,171,170,000)         
ก าไรสุทธิ -                              -                              -                                -                                2,352,797,352           -                                2,352,797,352           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                                (7,140,526,936)          (7,140,526,936)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           5,270,893,948           12,220,064,430         27,104,628,378         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563



 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาใน
ประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

2.1 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสีย 

2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้ อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 
ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญา
ประกันภัย ที่อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด  ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว และกำหนดให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
แทน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ มีข้อกำหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 โดยมีเร่ืองที่สำคัญดังนี้ 

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม  โดยไม่ต้อง
คำนึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลกำไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลกำไรขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง สำหรับตราสารทุนที่เป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย ให้รับรู้เข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
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- กำหนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก      
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา  

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อกำหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนี้สินที่เกิด
จากสัญญาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย คิดเป็น
จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวม และบริษัทฯไม่ได้
ประกอบกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือว่าเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย และบริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
กิจกรรมหลักของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาเลือกใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวแทนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ 
ฉบับที่ 7 

ทั้งนี้จะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯจากการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับดังกล่าวมาใช้ ในเร่ืองสำคัญดังต่อไปนี้ 

การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯสามารถจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกำหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจ
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯพิจารณาดังน้ี 

- บริษัทฯยังคงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน 
(ยกเว้นตราสารทุนของบริษัทฯที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม   

- บริษัทฯพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทฯที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จากเดิมที่จัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนทั่วไปที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีเดิมที่
ยกเลิก 

- บริษัทฯยังคงจัดประเภทและแสดงรายการเงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและรับชำระเงินต้น และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นคงค้างเป็นเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
และวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
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การจัดประเภทของหนี้สินทางการเงิน 

การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภท ของหนี้สินทาง
การเงิน บริษัทฯยังคงจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จำหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริษัทฯจะรับรู้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณานำหลักการทั่วไปมาใช้ในการคำนวณผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ
เจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อที่ 3 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิง
นั้นมีมูลค่าต่ำ 

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

ทั้งนี้จะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯจากการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับดังกล่าวมาใช้ ดังต่อไปนี้ 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษัทฯรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

หากบริษัทฯไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่
บริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก
วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวั น
สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ มของ
บริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย
สะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระ
แล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิม
มีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่                           
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อที่ 3  
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(ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการ
ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 
ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 
ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม  ซึ่ง
รวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กำกับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจ
เช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบั ติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหรือสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ เน่ืองจากไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้ 

- เลือกที่จะไม่นำการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่
ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ดี ส่วนลดค่าเช่าดังกล่าวมีผลกระทบที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่ เร่ิมนำ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

2.4 นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบ
การเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ
มาตรฐานฉบับใหม่มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 2.3.1  
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3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 2.3.1 (ก) และ (ข) บริษัทฯได้นำแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกัน ภัย และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยบริษัทฯได้เลือกปรับผลสะสมจาก
การเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2563 และเลือกไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของต้นงวดปี 2563 จากการนำมาตรฐาน
เหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  ผลกระทบจาก   
 

31 ธันวาคม 
2562 

แนวปฏิบตัิ
ทางการบัญชี 

เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน 

(หมายเหตุ 3.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน            
ฉบับที่ 16 

(หมายเหตุ 3.2) 
จัดประเภท

รายการใหม่(1) 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพย ์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 138,824 - - - 138,824 
รายได้จากการลงทุนค้างรบั 71,682 (13) - (3,570) 68,099 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 44,958,409 2,709,777 - - 47,668,186 
เงินให้กู้ยืม 1,313,733 - - (1,313,733) - 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั  - (42,250) - 1,317,303 1,275,053 
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 38,927 - - (38,927) - 
สินทรัพย์สิทธกิารใช ้ - - 828,170 38,927 867,097 
สินทรัพย์อื่น 739,299 - (105,349) - 633,950 
หนี้สิน      
หนี้สินตามสัญญาเช่า  40,059 - 722,821 - 762,880 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 3,476,763 533,503 - - 4,010,266 
ส่วนของเจ้าของ      
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 4,223,458 (36,818) - - 4,186,640 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 17,185,969 2,170,829 - - 19,356,798 
(1) บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดโดยคปภ. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก   
 

31 ธันวาคม 
2562 

แนวปฏิบตัิ
ทางการบัญชี 

เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน

(หมายเหตุ 3.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน            
ฉบับที่ 16    

(หมายเหตุ 3.2) 
จัดประเภท

รายการใหม่(1) 
1 มกราคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพย ์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 138,824 - - - 138,824 
รายได้จากการลงทุนค้างรบั 71,682 (13) - (3,570) 68,099 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 44,958,409 2,709,777 - - 47,668,186 
เงินให้กู้ยืม 1,313,733 - - (1,313,733) - 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั  - (42,250) - 1,317,303 1,275,053 
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 38,927 - - (38,927) - 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 828,170 38,927 867,097 
สินทรัพย์อื่น 739,299 - (105,349) - 633,950 

หนี้สิน      

หนี้สินตามสัญญาเช่า  40,059 - 722,821 - 762,880 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 3,453,368 533,503 - - 3,986,871 

ส่วนของเจ้าของ      

กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 4,126,085 (36,818) - - 4,089,267 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 17,189,762 2,170,829 - - 19,360,591 
(1) บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดโดยคปภ. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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3.1 เครื่องมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบัติคร้ังแรก แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดง             

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่
ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยมูลค่ายุติธรรมจากเดิมด้วยวิธีราคาทุน 2,170,829 

การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน (36,818) 
ผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของจากการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือ

ปฏิบัต ิ- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,134,011 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย  เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีเดิม 
แสดงได้ดังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามแนวปฏบิัติทางการบญัชี 

 

มูลค่าตาม
หลักการ      
บัญชีเดิม 

เงินลงทุน     
เผื่อขายที่วัด

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุน                   
ที่จะถือจนครบ

กำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตดั

จำหน่าย ทุนตัดจำหน่าย รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 138,824 - - 138,824 138,824 

รายได้จากการลงทุนค้างรบั 71,682 - - 68,099 68,099 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 44,958,409 36,447,505 11,220,681 - 47,668,186 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั 1,313,733 - - 1,275,053 1,275,053 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
หรือขาดทุน 
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3.2 สัญญาเช่า 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญา
เช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญา
เช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตาม
สัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ัง
แรก 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดง                      

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 206,410,463 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 1,574,187,881 
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ (3,390,714) 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (1,054,386,421) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก 722,821,209 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 40,059,231 
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 762,880,440 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
คร้ังแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดง                      

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ที่ดินเช่า 810,183,890 
อาคารเช่า 17,986,576 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 828,170,466 
หัก: เงินล่วงหน้าตามสัญญาเช่า (105,349,257) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก 722,821,209 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินสด 2,834,872 2,757,651 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน 251,770,656 136,066,443 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 254,605,528 138,824,094 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (10,264) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 254,595,264 138,824,094 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ 

 ณ วันที่  30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม  2562 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง โดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วย
การเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้  

  (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 1,442,682,388 2,188,799,648 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 637,649,919 195,942,961 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 275,657,451 135,525,381 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 66,778,598 49,159,936 
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 122,752,403 212,260,301 
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 45,505,192 42,248,589 
รวม 2,591,025,951 2,823,936,816 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (45,505,192) (42,248,589) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 2,545,520,759 2,781,688,227 

6. รายได้จากการลงทุนค้างรับ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 56,026,836 68,949,142 

รายได้เงินปันผลค้างรับ 209,100 2,732,516 

รวมรายได้จากการลงทุนค้างรับ 56,235,936 71,681,658 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (553,339) - 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ 55,682,597 71,681,658 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   

สำรองค่าสินไหมทดแทน 3,463,621,506 2,765,218,837 
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  3,248,886,881 2,887,905,883 

รวม 6,712,508,387 5,653,124,720 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (53,750) (792,963) 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 6,712,454,637 5,652,331,757 

8. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 36,357,964 36,121,644 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 329,309,062 377,941,757 
รวม 365,667,026 414,063,401 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (21,132,512) (20,542,914) 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 344,534,514 393,520,487 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

16 

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

9.1 จำแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,990,589,929 4,030,789,204 3,660,914,548 3,690,676,052 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 650,882,513 593,389,705 956,075,746 968,224,384 
หุ้นทุน 5,924,819,473 20,973,952,486 5,313,426,631 26,299,549,393 
หน่วยลงทุน 1,646,967,735 1,760,775,703 1,593,088,384 2,052,258,670 

รวม 12,213,259,650 27,358,907,098 11,523,505,309 33,010,708,499 
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 15,275,080,538 - 21,487,203,190 - 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (74,782,760) - - - 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น (54,650,330) - - - 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธ ิ 27,358,907,098 27,358,907,098 33,010,708,499 33,010,708,499 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 12,785,200,406  11,220,681,007  

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น (2,438,474)  -  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ 12,782,761,932  11,220,681,007  

เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุนในประเทศ -  648,593,658  
ตราสารทุนต่างประเทศ -  153,208,389  
รวม -  801,802,047  
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า -  (74,782,760)  
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ -  727,019,287  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 40,141,669,030  44,958,408,793  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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9.2 จำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดขึน้ที่รบัรู้
ในกำไรหรือ

ขาดทุน มูลค่ายุติธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดขึน้ที่รบัรู้
ในกำไรหรือ

ขาดทุน 

เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

  

ช้ันที่ 1 - ตราสารหนีท้ี่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต  541,359,705 (720,532) 968,224,384 (1,902,771) 

ช้ันที่ 3 - ตราสารหนีท้ี่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต 52,030,000 (53,929,798) - - 

รวม 593,389,705 (54,650,330) 968,224,384 (1,902,771) 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                       

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2563 
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน   
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรูใ้น
กำไรหรือขาดทนุ มูลค่าตามบัญช ี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 

 
  

ช้ันที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 12,785,200,406 (2,438,474) 12,782,761,932 

รวม 12,785,200,406 (2,438,474) 12,782,761,932 

 

 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                       

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2563 
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน   
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรูใ้น
กำไรหรือขาดทนุ มูลค่าตามบัญชี 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 

 
  

ช้ันที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 11,220,681,007 (1,856,544) 11,218,824,463 

รวม 11,220,681,007 (1,856,544) 11,218,824,463 

9.3 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สำหรับงวดเก้าเดือน        

สิ้นสุดวันที่                                         สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันต้นงวด                          21,487,203,190 27,323,732,030 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 2,713,536,018 - 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันต้นงวด                    
- หลังปรับปรุง 24,200,739,208 27,323,732,030 

ตีมูลค่าลดระหว่างงวด (8,869,449,494) (5,596,795,014) 
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน (56,209,176) (239,733,826) 

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นงวด 15,275,080,538 21,487,203,190 

หัก: ภาษีเงินได้ (3,055,016,108) (4,297,440,638) 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นงวด               
- สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,220,064,430 17,189,762,552 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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9.4 เงินลงทุนท่ีมีข้อจำกัดและติดภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ำ
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 14.0 14.3 14.0 14.0 

จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง     
หุ้นสามัญ 35.2 92.1 35.2 153.0 
พันธบัตรรัฐบาล 1,240.0 1,280.2 1,170.0 1,196.6 
หุ้นกู ้ 210.0 210.7 180.0 184.8 
 1,485.2 1,583.0 1,385.2 1,534.4 

ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

ค้ำประกันการปฏิบัติงาน     

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 25.2 25.6 

ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 
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10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความ
เสี่ยงด้านเครดิต ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจำนอง 

เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
 ของความเสี่ยงด้านเครดิต 1,263,376,374 9,224,095 1,272,600,469 

ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 155,104,774 - 155,104,774 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,418,481,148 9,224,095 1,427,705,243 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (47,634,558) - (47,634,558) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,370,846,590 9,224,095 1,380,070,685 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                     
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจำนอง  

เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต 1,151,925,259 8,266,671 1,160,191,930 

ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ 
 ความเสี่ยงด้านเครดิต  1,606,790 - 1,606,790 

ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 156,802,447 - 156,802,447 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,310,334,496 8,266,671 1,318,601,167 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (43,548,537) - (43,548,537) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,266,785,959 8,266,671 1,275,052,630 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯกำหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ำประกัน              
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์
ค้ำประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจำนวนเงิน 143.5 ล้านบาท 
และ 129.8 ล้านบาท ตามลำดับ 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดง                     
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 135,206,776 
ค่าเส่ือมราคาสำหรับงวด (12,934,023) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 122,272,753 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าโดย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ                  
31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวน 234.2 ล้านบาท และ 259.2 ล้าน
บาท ตามลำดับ ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
   ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว ณ วันที ่ สัดส่วนเงินลงทุน  

ชื่อบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ประเทศที่      
จดทะเบียน 

30 กันยายน              
2563 

31 ธันวาคม            
2562 

30 กันยายน
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
       
Asia Insurance 

(Cambodia) Plc. 
รับประกัน
วินาศภัย 

กัมพูชา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 

Asian Insurance 
International  

   (Holding) Limited 

ลงทุนใน
บริษัทอ่ืน 

เบอร์มิวด้า 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 

Bangkok Insurance (Lao) 
Company Limited 

รับประกัน
วินาศภัย 

ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  100,377,340 93,039,941 30,202,059 30,202,059 
Asian Insurance International (Holding) 

Limited 133,772,880 127,065,698 72,054,063 72,054,063 
Bangkok Insurance (Lao) Company 

Limited 26,320,040 26,264,918 27,139,600 27,139,600 
รวม 260,470,260 246,370,557 129,395,722 129,395,722 
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12.2 ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน  ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)                                            

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                       

30 กันยายน 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                    

30 กันยายน 
ชื่อบริษัท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  2,660,474 2,773,194 - - - - 
Asian Insurance International  
 (Holding) Limited (3,785) 11,794,026 - (4,741,836) - - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 735,571 13,634 - - - - 

รวม 3,392,260 14,580,854 - (4,741,836) - - 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งกำไร                                                                                 

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น                        

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                     

30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                       

30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                    

30 กันยายน 
ชื่อบริษัท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  7,337,399 5,478,835 - - - - 
Asian Insurance International  
 (Holding) Limited 4,956,945 11,911,140 1,750,237 (4,741,836) - - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 55,122 400,320 - - - - 

รวม 12,349,466 17,790,295 1,750,237 (4,741,836) - - 

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 
(หน่วย: ล้านบาท) 

   รายได้รวมสำหรับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี หน้ีสินรวม ณ วันท่ี งวดเก้าเดือนส้ินสุด สำหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

บริษัท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
         
Asia Insurance (Cambodia) Plc. 830.9 451.8 399.1 69.5 75.4 70.8 29.9 24.3 
Asian Insurance International 

(Holding) Limited 220.1 208.8 - - 5.0 8.8 3.8 8.6 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 238.1 305.1 181.6 249.8 25.2 20.9 2.1 (2.4) 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

23 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย                             
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วมซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม  

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์

สำนักงาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 222,737,403 220,126,306 29,629 182,451,803 52,215,429 63,151,408 740,711,978 

ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน - - - 23,944,927 41,825,684 13,174,725 78,945,336 
โอนเข้า (ออก) ระหว่างงวด - 

ราคาทุน 27,629 - (27,629) 35,843,251 - (35,843,251) - 
จำหน่ายระหว่างงวด                        

- มูลค่าสุทธิตามบัญชี - - - - (84,061) - (84,061) 

ค่าเส่ือมราคาสำหรับงวด - (19,466,681) - (85,016,995) (19,733,750) - (124,217,426) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                                
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 222,765,032 200,659,625 2,000 157,222,986 74,223,302 40,482,882 695,355,827 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

(หน่วย: บาท) 

  
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินเช่า อาคารเชา่ รวม 
    
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - - 
รับโอนจากบัญชีสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร                                                       33,906,248 5,020,827 38,927,075 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย                                   

การบัญชี (หมายเหตุ 3.2) 810,183,890 17,986,576 828,170,466 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 844,090,138 23,007,403 867,097,541 
เพิ่มระหว่างงวด - 1,858,863 1,858,863 
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด (16,733,064) (8,600,162) (25,333,226) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 827,357,074 16,266,104 843,623,178 
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ทั้งนี้ รายการที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย    

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2563 
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2563 
   
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่เช่า 8,564,041 25,267,389 
ต้นทุนทางการเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าตัดจ่าย 9,237,075 27,458,622 
ขาดทุนจากผลต่างส่วนลดค่าเช่า 418 1,239 
รวมค่าใช้จ่าย 17,801,534 52,727,250 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา รวม 
    
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 110,854,604 5,525,000 116,379,604 
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 2,580,923 7,550,000 10,130,923 
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด (26,663,587) - (26,663,587) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 86,771,940 13,075,000 99,846,940 
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16. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

16.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดง                          
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่             
30 กันยายน      

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 21,057,393 - 21,057,393 - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 14,956,552 14,956,552 - (8,444,080) 
สำรองเบี้ยประกันภัย 223,987,344 262,530,541 (38,543,197) 48,521,846 
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 366,367,353 353,916,560 12,450,793 15,917,209 
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน  81,682,459 59,125,734 22,556,725 (1,410,935) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 160,295,985 - 160,295,985 - 
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 147,612,198 142,174,928 5,437,270 30,186,432 

อื่นๆ 10,691,680 11,368,301 (676,621) (11,435,942) 

รวม 1,026,650,964 844,072,616   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3,055,016,108 4,297,440,638 1,242,424,530 1,409,241,911 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 168,724,636 - (168,724,636) - 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 26,214,907 23,394,967 (2,819,940) (2,609,692) 

รวม 3,249,955,651 4,320,835,605   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,223,304,687 3,476,762,989   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   1,253,458,302 1,479,966,749 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:     
-  กำไรสะสมต้นงวด   9,204,517 - 
-  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้นงวด   (542,707,204) - 
-  ส่วนของกำไรหรือขาดทุน   2,179,302 69,776,471 
-  ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,784,781,687 1,410,190,278 

   1,253,458,302 1,479,966,749 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                       
30 กันยายน      

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 21,057,393 - 21,057,393 - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 14,956,552 14,956,552 - (8,444,080) 
สำรองเบี้ยประกันภัย 223,987,344 262,530,541 (38,543,197) 48,521,846 
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 366,367,353 353,916,560 12,450,793 15,917,209 
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน  81,682,459 59,125,734 22,556,725 (1,410,935) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 160,295,985 - 160,295,985 - 
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 147,612,198 142,174,928 5,437,270 30,186,432 

อื่นๆ 10,691,680 11,368,301 (676,621) (11,435,942) 

รวม 1,026,650,964 844,072,616   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3,055,016,108 4,297,440,638 1,242,424,530 1,409,241,911 

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 168,724,636 - (168,724,636) - 
รวม 3,223,740,744 4,297,440,638   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  2,197,089,780 3,453,368,022   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   1,256,278,242 1,482,576,441 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:     
-  กำไรสะสมต้นงวด   9,204,517 - 
-  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้นงวด   (542,707,204) - 
-  ส่วนของกำไรหรือขาดทุน   4,649,195 73,334,530 
-  ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,785,131,734 1,409,241,911 

   1,256,278,242 1,482,576,441 
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16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดง                      
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สำหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลสำหรบังวด (137,254,568) (81,940,976) (137,254,568) (81,940,976) 
ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (2,252,202) 3,900,454 (1,573,750) 6,816,625 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร
หรือขาดทุน (139,506,770) (78,040,522) (138,828,318) (75,124,351) 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดง                      
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สำหรับงวดเก้าเดอืน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดอืน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลระหว่างกาล (414,268,003) (271,235,368) (414,268,003) (271,235,368) 
ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 2,179,302 69,776,471 4,649,195 73,334,530 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร
หรือขาดทุน (412,088,701) (201,458,897) (409,618,808) (197,900,838) 
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 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางบัญชีสำหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดง                      

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดสามเดือน                         
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

     
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได ้ 901,078,913 689,475,413 897,686,653 674,894,559 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได ้ (180,215,783) (137,895,083) (179,537,331) (134,978,912) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี 40,709,013 59,854,561 40,709,013 59,854,561 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร
หรือขาดทุน (139,506,770) (78,040,522) (138,828,318) (75,124,351) 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                       

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับงวดเก้าเดอืน                         

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดอืน                        

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 
     

กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได ้ 2,774,765,626 2,071,091,833 2,762,416,160 2,053,301,538 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได ้ (554,953,125) (414,218,367) (552,483,232) (410,660,308) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดก่อน (30,585) (902,192) (30,585) (902,192) 
รับคืนภาษเีงินได ้ - 40,288,812 - 40,288,812 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี 142,895,009 173,372,850 142,895,009 173,372,850 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร

หรือขาดทุน (412,088,701) (201,458,897) (409,618,808) (197,900,838) 
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17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

สำรองค่าสินไหมทดแทน    
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบัรายงานแล้ว 6,025,476,233 (3,353,911,218) 2,671,565,015 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 518,068,831 (109,656,538) 408,412,293 

สำรองเบี้ยประกนัภัย    

สำรองเบี้ยประกนัภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 10,336,654,858 (3,248,886,881) 7,087,767,977 

รวม 16,880,199,922 (6,712,454,637) 10,167,745,285 
 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

สำรองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบัรายงานแล้ว 5,286,881,805 (2,715,777,667) 2,571,104,138 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 344,276,876 (48,648,207) 295,628,669 
สำรองเบี้ยประกนัภัย    

   สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 9,978,381,703 (2,887,905,883) 7,090,475,820 

รวม 15,609,540,384 (5,652,331,757) 9,957,208,627 
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17.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่                          

30 กันยายน 2563 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2562 

   
ยอดคงเหลือต้นงวด 5,631,158,681 6,459,828,503 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปัจจุบัน 7,820,156,686 9,430,899,690 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 ที่เกิดขึ้นในงวดก่อน 887,583,165 (162,150,764) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณ

สำรองค่าสินไหมทดแทน - (128,430,547) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (7,795,353,468) (9,968,988,201) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 6,543,545,064 5,631,158,681 

17.2 สำรองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

   
ยอดคงเหลือต้นงวด 9,978,381,703 8,275,770,417 
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวด 17,135,232,240 21,008,919,254 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดน้ี (16,776,959,085) (19,306,307,968) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 10,336,654,858 9,978,381,703 
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18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 1,542,432,676 1,105,589,102 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 1,297,395,869 1,448,132,239 
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 2,839,828,545 2,553,721,341 

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน อาคาร 
อุปกรณ์

สำนักงาน ยานพาหนะ รวม 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562  - - 35,698 40,023,533 40,059,231 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย                         
การบัญช ี(หมายเหตุ 3.2) 705,588,525 17,232,684 - - 722,821,209 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่                         
1 มกราคม 2563 705,588,525 17,232,684 35,698 40,023,533 762,880,440 

บวก: สัญญาเช่าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 1,858,863 - 34,526,133 36,384,996 
บวก: ต้นทุนทางการเงินรับรู้ระหว่างงวด 26,904,877 557,758 500 2,029,709 29,492,844 
หัก: ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด - (8,939,521) (36,198) (18,302,637) (27,278,356) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่                       
30 กันยายน 2563 732,493,402 10,709,784 - 58,276,738 801,479,924 
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20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่  

บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯไม่
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน 

20.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน 

ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 
สามารถแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 371,742,293 166,303,882 2,195,854,497 3,267,501,923 6,001,402,595 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (127,982,429) (106,652,441) (69,333,449) (2,294,204,236) (2,598,172,555) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 243,759,864 59,651,441 2,126,521,048 973,297,687 3,403,230,040 
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง      
   ไมถ่ือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน   8,672,630 (1,024,783) 143,322,249 17,507,748 168,477,844 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 252,432,494 58,626,658 2,269,843,297 990,805,435 3,571,707,884 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 50,921,401 13,672,545 21,844,351 289,115,196 375,553,493 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 303,353,895 72,299,203 2,291,687,648 1,279,920,631 3,947,261,377 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 21,127,813 15,035,995 1,463,287,067 429,312,885 1,928,763,760 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 71,756,879 11,054,165 337,132,102 261,426,363 681,369,509 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 64,297,412 23,492,510 228,416,671 163,660,951 479,867,544 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 157,182,104 49,582,670 2,028,835,840 854,400,199 3,090,000,813 

กำไรจากการรับประกันภัย 146,171,791 22,716,533 262,851,808 425,520,432 857,260,564 

รายได้จากการลงทุน     261,037,569 
ขาดทุนจากเงินลงทุน      (7,467,585) 
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม     3,392,260 
รายได้อ่ืน     40,204,576 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (222,983,137) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (17,600,996) 
ต้นทุนทางการเงิน     (9,978,540) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (2,785,798) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     901,078,913 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (139,506,770) 

กำไรสุทธิ     761,572,143 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายไดจ้ากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 379,162,586 167,089,042 2,268,405,922 2,750,442,457 5,565,100,007 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (117,528,568) (101,442,189) (54,572,619) (1,563,860,032) (1,837,403,408) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 261,634,018 65,646,853 2,213,833,303 1,186,582,425 3,727,696,599 
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง      
   ไมถ่ือเป็นรายได้เพิ่มจากงวดก่อน   (346,815) (4,325,344) (207,248,778) (133,062,626) (344,983,563) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 261,287,203 61,321,509 2,006,584,525 1,053,519,799 3,382,713,036 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 46,568,954 15,137,079 16,373,075 251,859,298 329,938,406 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 307,856,157 76,458,588 2,022,957,600 1,305,379,097 3,712,651,442 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 59,173,032 42,612,055 1,421,329,774 449,023,550 1,972,138,411 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 75,278,032 12,086,342 347,528,681 251,008,430 685,901,485 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 65,790,578 24,068,625 246,581,109 236,680,089 573,120,401 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 200,241,642 78,767,022 2,015,439,564 936,712,069 3,231,160,297 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 107,614,515 (2,308,434) 7,518,036 368,667,028 481,491,145 

รายได้จากการลงทุน     390,875,093 

กำไรจากเงินลงทุน      29,088,660 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     14,580,854 
รายได้อ่ืน     48,897,450 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (250,558,821) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (24,284,381) 
ต้นทุนทางการเงิน     (614,587) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     689,475,413 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (78,040,522) 

กำไรสุทธิ     611,434,891 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย                
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,145,929,210 471,175,087 6,861,311,271 8,656,816,672 17,135,232,240 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (413,814,496) (292,605,691) (221,700,628) (5,129,563,144) (6,057,683,959) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 732,114,714 178,569,396 6,639,610,643 3,527,253,528 11,077,548,281 
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง                    

ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน   35,436,065 5,466,258 146,240,369 (184,434,849) 2,707,843 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 767,550,779 184,035,654 6,785,851,012 3,342,818,679 11,080,256,124 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 156,090,827 52,188,024 66,763,785 817,763,819 1,092,806,455 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 923,641,606 236,223,678 6,852,614,797 4,160,582,498 12,173,062,579 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 189,519,180 33,475,359 4,327,179,227 1,506,890,485 6,057,064,251 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 216,954,295 35,989,207 1,052,221,901 825,479,866 2,130,645,269 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 184,726,944 66,383,489 744,838,919 727,426,087 1,723,375,439 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 591,200,419 135,848,055 6,124,240,047 3,059,796,438 9,911,084,959 

กำไรจากการรับประกันภัย 332,441,187 100,375,623 728,374,750 1,100,786,060 2,261,977,620 

รายได้จากการลงทุน     1,042,593,310 
กำไรจากเงินลงทุน      192,080,902 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     12,349,466 
รายได้อ่ืน     133,058,676 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (714,896,963) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (64,942,155) 
ต้นทุนทางการเงิน     (29,488,831) 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     54,624,948     (57,966,399) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     2,774,765,626 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (412,088,701) 

กำไรสุทธิ     2,362,676,925 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย                
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,150,167,983 470,540,533 6,522,593,592 7,128,955,206 15,272,257,314 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (369,597,450) (276,904,077) (178,113,688) (3,845,114,162) (4,669,729,377) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 780,570,533 193,636,456 6,344,479,904 3,283,841,044 10,602,527,937 
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง                    

ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน   14,482,097 (14,462,052) (752,976,759) (257,598,060) (1,010,554,774) 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 795,052,630 179,174,404 5,591,503,145 3,026,242,984 9,591,973,163 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 149,331,374 56,453,982 51,192,182 668,434,782 925,412,320 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 944,384,004 235,628,386 5,642,695,327 3,694,677,766 10,517,385,483 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 81,680,681 74,508,820 3,763,250,547 1,372,536,013 5,291,976,061 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 241,924,537 37,751,133 991,427,050 737,853,265 2,008,955,985 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 199,975,094 65,214,846 705,569,013 701,774,232 1,672,533,185 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 523,580,312 177,474,799 5,460,246,610 2,812,163,510 8,973,465,231 
กำไรจากการรับประกันภัย 420,803,692 58,153,587 182,448,717 882,514,256 1,543,920,252 
รายได้จากการลงทุน     1,108,247,437 
กำไรจากเงินลงทุน      129,953,051 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     17,790,295 
รายได้อ่ืน     138,987,811 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (800,857,848) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (64,963,935) 
ต้นทุนทางการเงิน     (1,985,230) 
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     2,071,091,833 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (201,458,897) 
กำไรสุทธิ     1,869,632,936 

 สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน 

ส่วนท่ี                      
ปันส่วนไม่ได้ รวม 

สินทรัพย์        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 433,268,169 174,410,326 744,822,628 8,133,117,746 9,485,618,869 44,878,116,377 54,363,735,246 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  429,558,778 225,335,908 1,042,583,012 6,926,471,876 8,623,949,574 48,703,133,777 57,327,083,351 

หนี้สิน        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 2,896,024,403 317,345,567 6,550,681,999 11,635,973,076 21,400,025,045 5,754,222,192 27,154,247,237 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2,963,050,178 372,716,932 6,575,489,501 9,953,314,954 19,864,571,565 6,439,414,700 26,303,986,265 
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20.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                  
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

20.3 ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่ 

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับจาก
คูค่้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย ดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สำหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

     
เบี้ยประกันภัยรับ 591 584 1,936 2,038 

21. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                  
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   
วันที่ 30 กันยายน 2563 

สำหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด                   
วันที่ 30 กันยายน 2563 

   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 10,263 10,226 
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ (8,021) 540,664 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 338,025 53,329,489 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั 2,445,531 4,086,020 

รวม 2,785,798 57,966,399 

22. กำไรต่อหุ้น 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 
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23. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดังนี ้

 
อนุมัติโดย 

จำนวน 
เงินปนัผลรวม 

จำนวน 
เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   สำหรับปี 2563    ครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่    
    14 สิงหาคม 2563 319.4 3.00 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   สำหรับปี 2563    ครั้งที่ 3/63 เมื่อวันที่    
    15 พฤษภาคม 2563 319.4 3.00 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   สำหรับปี 2562    ครั้งที่ 2/63 เมื่อวันที่    
    13 เมษายน 2563 532.3 5.00 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2563  1,171.1  
 

 
อนุมัติโดย 

จำนวน 
เงินปนัผลรวม 

จำนวน 
เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   สำหรับปี 2562    ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่    
    9 สิงหาคม 2562 319.4 3.00 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   สำหรับปี 2562    ครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่    
    10 พฤษภาคม 2562 319.4 3.00 

เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2561 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
    ประจำปี ครั้งที่ 26   
    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 532.3 5.00 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2562  1,171.1  
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24. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

24.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกันบริษัทฯคำนึงถึ งเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

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

สาธารณูปโภค 
การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันชีวิต การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ธุรกิจเงินทุน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
Asia Insurance (Investments) Limited ลงทนุในบรษิัทอื่น การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ประกันภัย การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) เครือ่งใช้ไฟฟ้า การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เครือ่งใช้ไฟฟ้า การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษทั โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ์จำกัด (มหาชน) การแพทย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) บรรจภุัณฑ ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด บันเทงิและสันทนาการ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด ธุรกิจเงินทุน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันวนิาศภยั การถอืหุ้น 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย ์ บริษัทย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 
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24.2  รายการท่ีสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่
สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่           
ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้  

   (หน่วย: พันบาท) 

 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม 
 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
รายได้      
เบี้ยประกันภัยรับ 153,275 134,701 520,089 467,140 เป็นปกติทางการค้าของการรับ

ประกันภัย 
ค่าบำเหน็จรับ 51,640 46,768 168,124 145,473 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัย

ต่อตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันต่อ 

ดอกเบี้ยรับ(1) 16,606 19,711 60,294 52,463 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันให้กับลูกค้า
ทั่วไป 

เงินปันผลรับ(1) 124,150 219,153 582,539 633,637 ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ(2) 1,217 1,209 3,633 3,625 อัตราเดียวกับที่บริษัทฯคิดกับลูกค้า

ทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย      
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ

เอาประกันต่อ 
164,485 147,078 532,279 458,465 เป็นปกติทางการค้าของการ

ประกันภัยต่อตามประเภทของการ
ประกันภัยและสัญญาประกันต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 
(รับคืน) 

(54,613) (40,176) (145,923) (189,806) ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 18,376 13,836 58,292 48,284 เป็นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย 

ค่าธรรมเนียมบริหาร
กองทุนส่วนบุคคล(3) 

- - - 139 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันคิดกับลูกค้าทั่วไป 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์(3) 

300 77 921 650 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันคิดกับลูกค้าทั่วไป 

ส่วนของเจ้าของ      
เงินปันผลจ่าย 42,124 42,124 154,455 148,572 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อ่ืน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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24.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงค้างที่สำคัญระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทร่วม   
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - ราคาทุน 129,396 129,396 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   
เงินฝากสถาบันการเงนิ 7,623,329 5,559,220 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 51,526 37,480 
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรบั (1) 41 - 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ   

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 6,823 7,090 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 10,936 14,138 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น   
 ตราสารทุน 16,378,397 23,257,829 
 ตราสารหนี้ 9,250 - 
เงินลงทุนทั่วไป - 600,377 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั 157,178 157,578 
สินทรัพย์อื่น   

เงินมัดจำและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ  36,024 36,293 
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 98,914 79 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 104,667 104,373 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 46,569 45,810 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย   
สำรองค่าสินไหมทดแทน 6 318 

หนี้สินอื่น   
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 36 
เจ้าหนี้จากการซ้ือหลักทรัพย์ - 2,923 

(1) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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24.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                              
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด                              
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.4 24.8 66.9 69.7 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2.1 1.1 6.1 3.2 
รวม 25.5 25.9 73.0 72.9 

25. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
จ่ายชำระ  30 กันยายน 2563 

   
ภายใน 1 ปี  1,856,508 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  531,960 

25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่ง                    
ต่อเติมอาคารและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 24.4 ล้านบาท และ 34.5 ล้านบาท ตามลำดับ 
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25.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 
2,912.8 ล้านบาท และ 2,968.4 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดี
ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยความรับผิดของบริษัทฯจำกัดอยู่ที่มูลค่าที่ต่ำกว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูก
ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจำนวนรวม 449.5 ล้านบาท และ 779.2 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 131.4 
ล้านบาท และ 105.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภั ย”                                         
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว  

26. มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 4,031 - 4,031 - 3,691 3,691 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 593 - 593 - 968 968 
หุ้นทุน 18,172 - 2,802 20,974 26,300 - 26,300 
หน่วยลงทุน 1,720 41 - 1,761 1,998 54 2,052 

รวม 19,892 4,665 2,802 27,359 28,298 4,713 33,011 

บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชน คำนวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

(ข) มูลค่ายุติธรรมหุ้นทุนหรือหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงตามราคาตลาด  

(ค) มูลค่ายุติธรรมหุ้นทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า เช่น 
อัตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี หรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งคิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์  
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(ง) มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนคำนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

27. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้ รับอนุมั ติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่                                   
5 พฤศจิกายน 2563 
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