
 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
30 มิถุนายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที3 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ5นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาํหรับงวดหกเดือนสิ5นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 
ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึ3 งผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี5ตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที3 34 เรื3อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกี3ยวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื3อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ3 งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื3น 
การสอบทานนี5 มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วาม
เชื3อมั3นวา่จะพบเรื3องที3มีนยัสําคญัทั5งหมดซึ3งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั5น ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที3สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ3งที3เป็นเหตุใหเ้ชื3อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัขึ5นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที3 34 เรื3อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 
 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2563 



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที% 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 305,284,733        225,295,248        303,446,644        224,224,888        

เบี.ยประกนัภยัคา้งรับ 6 608,269,295        610,378,090        608,047,054        610,196,971        

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 16,184,481          12,103,543          11,572,658          5,409,833            

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 7 293,521,282        527,108,655        293,521,282        527,108,655        

ลูกหนี. จากสัญญาประกนัภยัต่อ 8 123,448,775        149,908,416        125,973,385        151,801,003        

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี. 9 3,367,389,546     -                           3,323,007,182     -                           

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 10 664,873,497        -                           664,873,497        -                           

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 11 -                           3,778,639,103     -                           3,737,657,770     

เงินให้กูย้ืมและดอกเบี.ยคา้งรับ 13 6,116,648            7,698,362            6,116,648            7,698,362            

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 14 -                           -                           67,200,000          67,200,000          

ที9ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 336,957,748        327,892,411        335,208,799        325,866,086        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 3,597,567            -                           -                           -                           

ค่าความนิยม 16,800,000          16,320,000          -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,559,720          10,024,009          11,557,323          10,014,112          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17.1 145,494,918        116,754,455        145,494,918        116,754,455        

สินทรัพยอื์9น 18 622,856,595        748,596,970        623,808,423        749,438,168        

รวมสินทรัพย์ 6,522,354,805     6,530,719,262     6,519,827,813     6,533,370,303     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ9 งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที% 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี/สินและส่วนของเจ้าของ

หนี/สิน

หนี. สินจากสัญญาประกนัภยั 19 4,040,656,127     3,828,683,263     4,038,406,042     3,825,739,637     

เจา้หนี.บริษทัประกนัภยัต่อ 20 289,506,935        470,390,892        289,506,935        470,390,892        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 42,434,650          12,727,431          42,434,650          12,727,431          

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 128,048,343        122,473,024        127,954,287        122,473,024        

หนี. สินอื9น 21 675,719,067        782,871,589        671,147,257        781,991,597        

รวมหนี/สิน 5,176,365,122     5,217,146,199     5,169,449,171     5,213,322,581     

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 303,000,000        303,000,000        303,000,000        303,000,000        

   ทุนที9ออกและชาํระแลว้  

      หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 303,000,000        303,000,000        303,000,000        303,000,000        

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 163,800,007        163,800,007        163,800,007        163,800,007        

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 30,300,000          30,300,000          30,300,000          30,300,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 611,171,896        666,821,079        618,832,995        674,335,746        

องค์ประกอบอื9นของส่วนของเจา้ของ

   ส่วนเกนิทุนจากการเปลี9ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 12 234,445,640        148,611,969        234,445,640        148,611,969        

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที9เป็นเงินตราต่างประเทศ (10,531,172)         (12,281,594)         -                           -                           

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,332,186,371     1,300,251,461     1,350,378,642     1,320,047,722     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที9ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 13,803,312          13,321,602          -                           -                           

รวมส่วนของเจ้าของ 1,345,989,683     1,313,573,063     1,350,378,642     1,320,047,722     

รวมหนี/สินและส่วนของเจ้าของ 6,522,354,805     6,530,719,262     6,519,827,813     6,533,370,303     

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ9 งของงบการเงินนี.

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี ยประกนัภยัรับ 1,324,805,030     1,086,382,253     1,324,064,438     1,085,870,847     

หัก: เบี ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (60,016,192)         (200,124,463)       (60,016,192)         (200,124,463)       

เบี ยประกนัภยัรับสุทธิ 1,264,788,838     886,257,790        1,264,048,246     885,746,384        

หัก: สํารองเบี ยประกนัภยัที0ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ0มจากงวดกอ่น (192,822,829)       (61,050,204)         (192,984,589)       (61,211,928)         

เบี ยประกนัภยัที0ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,071,966,009     825,207,586        1,071,063,657     824,534,456        

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 24,569,655          62,391,786          24,569,655          62,391,786          

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 24,161,402          21,714,057          23,471,422          21,038,349          

กาํไร (ขาดทุน) จากเครื0องมือทางการเงิน (12,437,124)         25,194,313          (12,437,124)         25,194,313          

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื0องมือทางการเงิน 22 137,850,105        9,129,874            137,850,105        9,129,874            

รายไดอื้0น 483,514               2,276,271            688,901               2,285,230            

รวมรายได้ 1,246,593,561     945,913,887        1,245,206,616     944,574,008        

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 643,271,405        543,096,022        642,550,968        542,340,988        

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (82,812,800)         (69,527,028)         (82,812,800)         (69,527,028)         

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 226,245,382        180,920,859        226,130,125        180,844,139        

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น 78,716,242          101,056,893        78,655,423          101,002,030        

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 23 149,523,376        142,059,065        148,957,219        140,686,271        

ตน้ทุนทางการเงิน 27,170                 -                           -                           -                           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที0คาดว่าจะเกดิขึ น (โอนกลบั) 24 (418,974)              -                           (419,271)              -                           

รวมค่าใช้จ่าย 1,014,551,801     897,605,811        1,013,061,664     895,346,400        

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 232,041,760        48,308,076          232,144,952        49,227,608          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17.2 (43,768,203)         (7,290,704)           (43,768,203)         (7,290,704)           

กําไรสําหรับงวด 188,273,557        41,017,372          188,376,749        41,936,904          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0 งของงบการเงินนี 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น:

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลี0ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

      ที0เป็นเงินตราต่างประเทศ 432,569               (1,888,629)           -                           -                           

   ผลกาํไรจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย -                           12,300,664          -                           12,300,664          

   ผลขาดทุนจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี 

      ที0วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น (5,884,517)           -                           (5,884,517)           -                           

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,176,903            (2,460,133)           1,176,903            (2,460,133)           

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน) (4,275,045)           7,951,902            (4,707,614)           9,840,531            

รายการที0จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลกาํไรจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

      ที0กาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น 26,072,855          -                           26,072,855          -                           

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ (5,214,571)           -                           (5,214,571)           -                           

รายการที0จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20,858,284          -                           20,858,284          -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นสําหรับงวด 16,583,239          7,951,902            16,150,670          9,840,531            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 204,856,796        48,969,274          204,527,419        51,777,435          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนสําหรับงวด

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 188,304,515        41,293,231          188,376,749        41,936,904          

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อย (ขาดทุน) (30,958)                (275,859)              

188,273,557        41,017,372          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 204,757,983        49,667,722          204,527,419        51,777,435          

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อย (ขาดทุน) 98,813                 (698,448)              

204,856,796        48,969,274          

กําไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน 

กาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.62                     0.14                     0.62                     0.14                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0 งของงบการเงินนี 

สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2563

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี ยประกนัภยัรับ 2,573,781,157     2,130,203,151     2,572,472,940     2,128,890,694     

หัก: เบี ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (140,934,668)       (390,776,737)       (140,934,668)       (390,776,737)       

เบี ยประกนัภยัรับสุทธิ 2,432,846,489     1,739,426,414     2,431,538,272     1,738,113,957     

หัก: สํารองเบี ยประกนัภยัที0ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ0มจากงวดกอ่น (373,874,900)       (103,834,339)       (374,355,885)       (103,840,158)       

เบี ยประกนัภยัที0ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 2,058,971,589     1,635,592,075     2,057,182,387     1,634,273,799     

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 51,258,517          113,140,914        51,258,517          113,140,914        

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 38,436,782          36,054,905          37,046,071          34,680,872          

กาํไร (ขาดทุน) จากเครื0องมือทางการเงิน (23,649,796)         25,968,357          (23,649,796)         25,968,357          

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม

   ของเครื0องมือทางการเงิน 22 (106,104,213)       31,085,218          (106,104,213)       31,085,218          

รายไดอื้0น 1,107,432            3,769,281            1,105,540            3,777,140            

รวมรายได้ 2,020,020,311     1,845,610,750     2,016,838,506     1,842,926,300     

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,453,978,237     1,131,948,676     1,452,430,239     1,130,406,448     

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (289,614,171)       (180,023,043)       (289,614,171)       (180,023,043)       

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 440,557,080        353,793,874        440,391,329        353,632,752        

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น 142,460,557        166,216,357        142,202,590        166,121,549        

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 23 271,837,037        251,490,583        270,508,096        248,550,737        

ตน้ทุนทางการเงิน 55,043                 -                           -                           -                           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที0คาดว่าจะเกดิขึ น 24 306,343               -                           307,698               -                           

รวมค่าใช้จ่าย 2,019,580,126     1,723,426,447     2,016,225,781     1,718,688,443     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 440,185               122,184,303        612,725               124,237,857        

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17.2 4,009,691            (21,195,690)         4,009,691            (21,195,690)         

กําไรสําหรับงวด 4,449,876            100,988,613        4,622,416            103,042,167        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0 งของงบการเงินนี 

สําหรับงวดหกเดือนสิ+นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น:

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลี0ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

      ที0เป็นเงินตราต่างประเทศ 2,294,889            (3,713,822)           -                           -                           

   ผลกาํไรจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย -                           53,625,224          -                           53,625,224          

   ผลขาดทุนจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี 

      ที0วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น (1,538,776)           -                           (1,538,776)           -                           

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ 307,755               (10,725,045)         307,755               (10,725,045)         

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน) 1,063,868            39,186,357          (1,231,021)           42,900,179          

รายการที0จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลขาดทุนจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

      ที0กาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น (60,950,853)         -                           (60,950,853)         -                           

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12,190,171          -                           12,190,171          -                           

รายการที0จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) (48,760,682)         -                           (48,760,682)         -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นสําหรับงวด (ขาดทุน) (47,696,814)         39,186,357          (49,991,703)         42,900,179          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน) (43,246,938)         140,174,970        (45,369,287)         145,942,346        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนสําหรับงวด

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 4,501,638            101,604,679        4,622,416            103,042,167        

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อย (ขาดทุน) (51,762)                (616,066)              

4,449,876            100,988,613        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (ขาดทุน) (43,739,643)         141,617,183        (45,369,287)         145,942,346        

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อย (ขาดทุน) 492,705               (1,442,213)           

(43,246,938)         140,174,970        

กําไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน 

กาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.01                     0.34                     0.02                     0.34                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0 งของงบการเงินนี 

สําหรับงวดหกเดือนสิ+นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

เบี ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 2,591,966,907     2,129,957,708     2,589,709,314     2,127,615,367     

เงินรับ (จ่าย) เก ี0ยวกบัการประกนัภยัต่อ 126,312,743        (48,346,443)         126,312,743        (48,330,307)         

ดอกเบี ยรับ 14,646,027          17,727,337          10,982,073          17,699,202          

เงินปันผลรับ 19,860,277          19,505,386          19,860,277          19,505,386          

รายไดจ้ากการลงทุนอื0น 769,070               857,320               769,070               857,320               

รายไดอื้0น 355,712               2,496,415            350,819               2,500,381            

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,457,792,617)    (1,044,692,443)    (1,456,252,712)    (1,043,972,519)    

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (25,395,930)         (25,723,020)         (25,384,882)         (25,708,264)         

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (445,243,924)       (362,694,086)       (444,837,984)       (362,247,771)       

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น (141,760,762)       (131,556,560)       (141,502,796)       (131,461,753)       

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (250,059,719)       (160,651,492)       (249,557,439)       (159,928,591)       

ภาษีเงินได ้ (16,600,675)         (19,421,597)         (16,600,675)         (19,421,597)         

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                           (361,176,940)       -                           (361,176,940)       

เงินให้กูย้ืม -                           (215,861)              -                           (215,861)              

เงินฝากสถาบนัการเงิน -                           139,466,494        -                           139,466,494        

เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงินส่วนเงินลงทุน 4,427,602,265     -                           4,427,602,265     -                           

เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงินส่วนเงินลงทุน (4,678,176,170)    -                           (4,675,950,170)    -                           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 166,483,204        155,532,218        165,499,903        155,180,547        

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื อที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,971,997)         (16,164,844)         (22,969,769)         (16,144,402)         

เงินสดจ่ายซื อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,482,432)           (357,158)              (2,482,432)           (357,158)              

เงินสดรับจากขายอุปกรณ์ -                           61,780                 -                           39,252                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (25,454,429)         (16,460,222)         (25,452,201)         (16,462,308)         

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชาํระหนี สินตามสัญญาเช่า (244,271)              -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (60,599,980)         (60,600,000)         (60,599,980)         (60,600,000)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (60,844,251)         (60,600,000)         (60,599,980)         (60,600,000)         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 31,481                 (113,119)              -                           -                           

ค่าเผื,อผลขาดทุนด้านเครดิตที,คาดว่าจะเกิดขึ+น (226,520)              -                           (225,966)              -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ+นสุทธิ 79,989,485          78,358,877          79,221,756          78,118,239          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 225,295,248        229,766,928        224,224,888        227,320,041        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ+นงวด 305,284,733        308,125,805        303,446,644        305,438,280        

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0 งของงบการเงินนี 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ+นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนี� ตราสารทุนที� ผลต่างจากการ ส่วนของ

ที�วดัมูลค่า กาํหนดให้วดั แปลงค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ยตุิธรรมผ่าน มูลค่ายตุิธรรมผ่าน งบการเงิน รวมส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ - กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน ที�เป็นเงินตรา ผูถ้ือหุ้น ควบคุมของ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอื�น เบ็ดเสร็จอื�น เงินลงทุนเผื�อขาย รวม ต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 303,000,000     163,800,007     30,300,000       621,258,591     -                         -                         124,632,724     124,632,724     (6,497,341)        1,236,493,981  16,157,065       1,252,651,046  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                         -                         -                         101,604,679     -                         -                         -                         -                         -                         101,604,679     (616,066)           100,988,613     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                         -                         -                         -                         -                         -                         42,900,179       42,900,179       (2,887,675)        40,012,504       (826,147)           39,186,357       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                         -                         -                         101,604,679     -                         -                         42,900,179       42,900,179       (2,887,675)        141,617,183     (1,442,213)        140,174,970     

เงินปันผลจ่ายระหวา่งงงวด (หมายเหตุ 26) -                         -                         -                         (60,600,000)      -                         -                         -                         -                         -                         (60,600,000)      -                         (60,600,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 303,000,000     163,800,007     30,300,000       662,263,270     -                         -                         167,532,903     167,532,903     (9,385,016)        1,317,511,164  14,714,852       1,332,226,016  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 303,000,000     163,800,007     30,300,000       666,821,079     -                         -                         148,611,969     148,611,969     (12,281,594)      1,300,251,461  13,321,602       1,313,573,063  

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                         -                         -                         449,159            9,191,207         275,246,136     (148,611,969)    135,825,374     -                         136,274,533     (10,995)             136,263,538     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 303,000,000     163,800,007     30,300,000       667,270,238     9,191,207         275,246,136     -                         284,437,343     (12,281,594)      1,436,525,994  13,310,607       1,449,836,601  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                         -                         -                         4,501,638         -                         -                         -                         -                         -                         4,501,638         (51,762)             4,449,876         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                         -                         -                         -                         (1,231,021)        (48,760,682)      -                         (49,991,703)      1,750,422         (48,241,281)      544,467            (47,696,814)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                         -                         -                         4,501,638         (1,231,021)        (48,760,682)      -                         (49,991,703)      1,750,422         (43,739,643)      492,705            (43,246,938)      

เงินปันผลจ่ายระหวา่งงงวด (หมายเหตุ 26) -                         -                         (60,599,980)      -                         -                         -                         -                         -                         (60,599,980)      -                         (60,599,980)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 303,000,000     163,800,007     30,300,000       611,171,896     7,960,186         226,485,454     -                         234,445,640     (10,531,172)      1,332,186,371  13,803,312       1,345,989,683  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิ2นสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกนิทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนี� ตราสารทุนที�

ที�วดัมูลค่า กาํหนดใหว้ดั

ยตุิธรรมผ่าน มูลค่ายตุิธรรมผ่าน

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ - กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื�น เบด็เสร็จอื�น เงินลงทุนเผื�อขาย รวม รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 303,000,000           163,800,007           30,300,000             626,021,433           -                              -                              124,632,724           124,632,724           1,247,754,164       

กาํไรสําหรับงวด -                              -                              -                              103,042,167           -                              -                              -                              -                              103,042,167           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              42,900,179             42,900,179             42,900,179             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              103,042,167           -                              -                              42,900,179             42,900,179             145,942,346           

เงินปันผลจ่ายระหว่างงงวด (หมายเหตุ 26) -                              -                              -                              (60,600,000)           -                              -                              -                              -                              (60,600,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 303,000,000           163,800,007           30,300,000             668,463,600           -                              -                              167,532,903           167,532,903           1,333,096,510       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 303,000,000           163,800,007           30,300,000             674,335,746           -                              -                              148,611,969           148,611,969           1,320,047,722       

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                              -                              -                              474,813                  9,191,207               275,246,136           (148,611,969)         135,825,374           136,300,187           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 303,000,000           163,800,007           30,300,000             674,810,559           9,191,207               275,246,136           -                              284,437,343           1,456,347,909       

กาํไรสําหรับงวด -                              -                              -                              4,622,416               -                              -                              -                              -                              4,622,416               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด (ขาดทุน) -                              -                              -                              -                              (1,231,021)             (48,760,682)           -                              (49,991,703)           (49,991,703)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน) -                              -                              -                              4,622,416               (1,231,021)             (48,760,682)           -                              (49,991,703)           (45,369,287)           

เงินปันผลจ่ายระหว่างงงวด (หมายเหตุ 26) -                              -                              -                              (60,599,980)           -                              -                              -                              -                              (60,599,980)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 303,000,000           163,800,007           30,300,000             618,832,995           7,960,186               226,485,454           -                              234,445,640           1,350,378,642       

-                              -                          -                              -                              -                          -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิ3นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ - 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  
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บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลทั'วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั,งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที+อยู่ตามที+จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที+           
เลขที+ 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื%อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื,อไวรัสโคโรนา 2019 ที+ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ,นอยา่งต่อเนื+อง 
โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทาํให้เกิดการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ และเกิดความผนัผวนอยา่งมากในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวนาํมาซึ+ งความไม่
แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯทั,งในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี,และ
ตราสารทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนตราสารหนี, ที+บริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหนึ+ งซึ+ งประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชีกองทุน ซึ+ ง
สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในอนาคต ซึ+งยงัไม่
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี,  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี+ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ซึ+ งรวมถึงเงินลงทุนใน
กองทุนตราสารหนี, ดังกล่าวข้างต้น ประมาณการหนี, สินและหนี, สินที+อาจเกิดขึ, นอย่างต่อเนื+อง ทั, งนี,                         
ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซึ+ งตอ้งมีการ
ประมาณการอยา่งต่อเนื+องหากสถานการณ์มีการเปลี+ยนแปลง 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี, จดัทาํขึ,นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 34 เรื+ อง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบ
กระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที+กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เรื+อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เงื+อนไขและระยะเวลาในการจดัทาํและยื+นงบการเงินและรายงานเกี+ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประกนัวนิาศภยั (ฉบบัที+ 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที+ 4 เมษายน 2562  

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี, จดัทาํขึ,นเพื+อให้ขอ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั, งล่าสุด 
ดงันั,น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม ่ๆ 
เพื+อไม่ให้ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ, าซ้อนกบัขอ้มูลที+ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลนี,ควบคูไ่ปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับที+บริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบั
ภาษาไทยนี,  

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

(ก) ขอ้มูลทางการเงินรวมนี, ไดจ้ดัทาํขึ,นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)             
(ซึ+ งต่อไปนี, เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ+ งต่อไปนี, เรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี,  

  จดัตั,งขึ,นใน อตัราร้อยละ 
ชื+อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ลาวววิฒันป์ระกนัภยั จาํกดั การรับประกนั

วนิาศภยั 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
70.0 70.0 

(ข) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลนี,จดัทาํขึ,นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ,นสุดวนัที+                     
31 ธนัวาคม 2562 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

3 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที'เริ'มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ+ งมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินที+มีรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ,นเพื+อให้มีเนื,อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี+ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติันี, ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหมซึ่+งไดมี้การเปลี+ยนแปลงหลกัการสาํคญั ซึ+ งสามารถสรุปไดด้งันี,    

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื'องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื+ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที+ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื+องมือทางการเงิน 
ฉบบัที+ 9 เครื+องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที+ 32  การแสดงรายการเครื+องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที+ 16 การป้องกนัความเสี+ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที+ 19 การชาํระหนี, สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี+ยวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเครื+องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของ                   
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเกี+ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยคา่ของเครื+องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ที+คาดวา่จะเกิดขึ,น และหลกัการเกี+ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี+ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเครื+องมือทางการเงิน  
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื'อง เครื'องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื+อง เครื+องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมา
เพื+อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 4 (ปรับปรุง 2562) เรื+ องสัญญาประกนัภยั                      
ที+อนุญาตให้ผูรั้บประกนัที+เขา้เงื+อนไขตามที+กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี,  ให้สามารถ
ยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 9 เรื+อง เครื+องมือทางการเงิน และฉบบัที+ 7 
เรื+อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื+องมือทางการเงิน ซึ+ งจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นการชั+วคราว และกาํหนดให้
ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื+ อง เครื+ องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจ
ประกนัภยั แทนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 9 และฉบบัที+ 7 สําหรับรอบ
ระยะเวลารายงานที+เริ+มก่อนวนัที+ 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 17 
เรื+อง สัญญาประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ถึงแมบ้ริษทัฯจะเขา้เงื+อนไขตามที+มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที+ 4 กาํหนดให้สามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีได ้แต่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เห็นวา่ การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื+องมือทางการเงิน มีความเหมาะสมกวา่ บริษทัฯ              
จึงเลือกถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเครื+องมือทางการเงิน ซึ+ งการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เครื+องมือทางการเงิน มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ จากรายการดงันี,  

การจดัประเภทและวดัมูลคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี,  

บริษทัฯจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี, เป็นสินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลคา่ใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทัฯใน
การจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั,น 
โดยถือตามพื,นฐานขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ที+มีอยู ่ณ วนัที+เริ+มตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็น
ครั, งแรก โดยจดัประเภทเป็น 

- สินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื+อเขา้เงื+อนไขทั,งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจที+มีวตัถุประสงค์เพื+อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ+ งเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี,ยจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัที+กาํหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น เมื+อเขา้เงื+อนไขทั,งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที+มีวตัถุประสงค์เพื+อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื+อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ+ ง 
เป็นการจ่ายชาํระเพยีงเงินตน้และดอกเบี,ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที+กาํหนด 
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- สินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน เมื+อการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื+อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย ์     
ทางการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ+ งไมไ่ดเ้ป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี,ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัที+กาํหนด 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯจดัประเภท
เงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินที+กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื+น ยกเวน้ รายการที+จดัเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุนซึ+งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดส้อบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินที+มีอยู่ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 ตาม
ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ที+มีอยู ่ณ วนันั,น และไดส้รุปการเปลี+ยนแปลงที+สําคญัต่อสินทรัพยท์างการเงิน
ของบริษทัฯที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลคา่ ดงันี,  

- ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหนี, ประเภทเพื+อคา้ เผื+อขายและที+จะถือจน
ครบกาํหนด และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื+อคา้ เผื+อขายและเงินลงทุนทั+วไป 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี, ที+จะถือจนครบกาํหนดทั,งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายประเภทตราสารหนี, ซึ+ งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น บางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน และบางส่วนจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 

- จดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที+ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดฯ เป็นสินทรัพยท์างการเงินที+กาํหนดใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น  

- จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดฯ ซึ+ งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นเป็นสินทรัพยท์างการเงินที+
กาํหนดใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+นเช่นเดิม 

- จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ประเภทตราสารหนี,  และตราสารทุนของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดฯ ซึ+ งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินที+วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเช่นเดิม 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

6 

- จดัประเภทเงินใหกู้ย้มืและคา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณีเป็นสินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่าย 

การจดัประเภทรายการหนี, สินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี, ไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหนี, สิน
ทางการเงิน บริษทัฯยงัคงจดัประเภทรายการหนี, สินทางการเงินเป็นวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 9 กาํหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการดอ้ยคา่จากผลขาดทุนดา้น
เครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที+เกิดขึ,นแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบริษทัฯจะรับรู้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที+มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ,นก่อน บริษทั ฯ นาํหลกัการทั+วไปและหลกัการอยา่งง่ายมาใช้ในการคาํนวณผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,นของสินทรัพยท์างการเงิน 

การปฏิบติัในช่วงเปลี+ยนแปลง 

บริษัทฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี, มาถือปฏิบัติ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี, มาถือปฏิบัติเป็นครั, งแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสมหรือ
องค์ประกอบอื+นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที+
แสดงเปรียบเทียบ 

ทั,งนี,  ผลสะสมของเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                     
ขอ้ 3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 16 เรื'อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 17 เรื+อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีที+เกี+ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี, ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี, สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที+มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั,นมีมูลคา่ตํ+า 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี+ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
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บริษัทฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี, มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี, มาถือปฏิบัติครั, งแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที+                      
1 มกราคม 2563 และไมป่รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที+แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื'อง มาตรการผ่อนปรนชั'วคราวสําหรับกิจการที'ให้ความช่วยเหลือลูกหนี%ที'ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที'ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรื+อง มาตรการผอ่นปรนชั+วคราวสาํหรับกิจการที+ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี, ที+ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที+ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื+อเป็นมาตรการผอ่นปรนชั+วคราวสาํหรับกิจการที+ใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี, ที+ไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์ที+ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั,น ซึ+ งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ 
สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการที+ให้ความช่วยเหลือลูกหนี, ตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี, ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)                 ที+ 
ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เรื+ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี, ที+ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที+ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนงัสือเวียนของ ธปท. ที+ ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 
เรื+อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี, เพิ+มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือ
มาตรการอื+นใดตามที+ ธปท. กาํหนดเพิ+มเติม ซึ+ งรวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเชื+อที+มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ธุรกิจสินเชื+อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และกิจการที+ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ ธปท. เช่น 
ธุรกิจลิสซิ+ง ธุรกิจเช่าซื,อ ธุรกิจเช่าซื,อรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอริ+ง เป็นตน้ ทั,งนี,  กิจการที+ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี,ตามมาตรการของ ธปท. และเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี,ตอ้งถือปฏิบติั
ตามมาตรการผอ่นปรนชั+วคราวทุกขอ้ที+ระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี,  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื+อวนัที+ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้สําหรับกิจการที+ให้ความช่วยเหลือลูกหนี, ที+ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ใน
ระหวา่งวนัที+ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที+ 31 ธนัวาคม 2564 หรือจนกวา่ ธปท. จะมีการเปลี+ยนแปลง  

บริษทัฯไมไ่ดเ้ลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั+วคราวดงักล่าว 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื'อง มาตรการผ่อนปรนชั'วคราวสําหรับทางเลือกเพิ'มเติมทางบัญชีเพื'อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื%อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรื+อง มาตรการผอ่นปรนชั+วคราวสําหรับทางเลือก
เพิ+มเติมทางบญัชีเพื+อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื,อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื+อลดผลกระทบในบางเรื+องจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื+อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบญัชีในช่วงเวลาที+ยงัมีความไม่แน่นอน
เกี+ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื+อวนัที+ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษัทที+มีรอบระยะเวลารายงานสิ,นสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัที+ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที+ 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั+วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ+มเติมทางบญัชีเฉพาะสาํหรับการวดัมูลค่า เงิน
ลงทุนในตราสารทุนที+ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วนัสิ, นงวดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที+                     
1 มกราคม 2563 อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการเลือกใช้มาตรการผอ่นปรนดงักล่าวไม่มีสาระสําคญัต่อ                                
งบการเงิน 

2.4 นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี, จดัทาํขึ,นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใช้ใน               
งบการเงินสาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื+องจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหมม่าถือปฏิบติัซึ+ งมีดงันี,  

(ก) การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี, วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ,นอยูก่บั
โมเดลธุรกิจของบริษทัฯในการจดัการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั,น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ,นอยูก่บันโยบาย
ลงทุนของบริษทัฯ 

หนี, สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ตั,งแต่วนัที+ 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ จดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยที์+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์+วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น หรือเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์+วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์+วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหนี,และตราสารทุนที+วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน รับรู้รายการ
เมื+อเริ+มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมื+อเริ+มแรก กาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี+ยนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์+วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 

เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น และเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที+กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น รับรู้รายการเมื+อ
เริ+ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื+อเริ+ มแรก กาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี+ยนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์+วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย รับรู้รายการเมื+อเริ+ มแรกด้วยมูลค่า
ยติุธรรม 

ณ วนัสิ,นรอบระยะเวลารายงานเงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื+อผลขาดทุนดา้น
เครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,น (ถา้มี) และเงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื+อผลขาดทุนด้านเครดิตที+คาดวา่จะ
เกิดขึ,น (ถา้มี) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัที+เกิดรายการ ยกเวน้ผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที+บริษทัฯ กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นจะรับรู้ในกาํไรสะสม ซึ+ งจะไม่สามารถรับรู้เป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงัได ้   
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การเปลี+ยนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี,  

เมื+อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯ มีการเปลี+ยนแปลง
ไป บริษทัฯ ตอ้งมีการเปลี+ยนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี, ใหม่ บริษทัฯ 
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี, ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที+โอนเปลี+ยน
ประเภท ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัที+โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นในงบกาํไรขาดทุน แลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี, ที+มีการโอนเปลี+ยนประเภท 

(ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,นต่อสินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนตดัจาํหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี, ที+วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื+น โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที+มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ,นก่อน บริษทัฯพิจารณา
การเปลี+ยนแปลงในความเสี+ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวธีิการวดัค่า
เผื+อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคาํนวณดอกเบี, ยที+แท้จริงที+แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมี
ขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนี, อื+นที+ไม่มีองค์ประกอบเกี+ยวกบัการจดัหาเงินที+มีนัยสําคญั ซึ+ งบริษทัฯใช้
วธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาคา่เผื+อผลขาดทุนที+คาดวา่จะเกิดขึ,นตลอดอาย ุ

(ง) สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที+สัญญาเช่าเริ+มมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหกัคา่เสื+อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลคา่ของหนี, สิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี, สินตามสัญญา
เช่าจากการวดัมูลค่าเริ+มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ+มแรกที+เกิดขึ,น จาํนวนเงินที+จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ 
วนัที+สัญญาเช่าเริ+มมีผลหรือก่อนวนัที+สัญญาเช่าเริ+มมีผล และหกัดว้ยสิ+งจูงใจตามสัญญาเช่าที+ไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเชื+อมั+นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ใหแ้ก่บริษทัฯเมื+อสิ,นสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสื+อมราคาโดยวธีิเส้นตรงนบั
จากวนัที+สัญญาเช่าเริ+มมีผลจนถึงวนัสิ,นสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนั
สิ,นสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ,นก่อน 
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หนี%สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัที+สัญญาเช่าเริ+มมีผล บริษทัฯรับรู้หนี, สินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที+ตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี,ยตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี,ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ+ม
ของบริษทัฯ หลงัจากวนัที+สัญญาเช่าเริ+มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี, สินตามสัญญาเช่าจะเพิ+มขึ,นโดย
สะทอ้นดอกเบี, ยจากหนี, สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที+จ่าย
ชําระแล้ว นอกจากนี,  มูลค่าตามบัญชีของหนี, สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื+อมีการ
เปลี+ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม ่

สัญญาเช่าระยะสั%นและสัญญาเช่าซึ'งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ'า 

จาํนวนเงินที+ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าที+มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั,งแต่วนัที+สัญญาเช่า
เริ+มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ+ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ+า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 

3. ผลสะสมจากการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื'องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัต ิ

ตามที+กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื+องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 16 สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัในระหวา่ง
งวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที+                     
1 มกราคม 2563 และไมป่รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที+แสดงเปรียบเทียบ 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

12 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื+องจากการนาํมาตรฐาน
เหล่านี,มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เครื+องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน                   
ฉบบัที+ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225,295,248 (157,933) - 225,137,315 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี,  - 3,141,537,857 - 3,141,537,857 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - 807,597,764 - 807,597,764 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,778,639,103 (3,778,639,103) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,744,406 3,744,406 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,754,455 (34,075,047) - 82,679,408 
หนี%สิน     
หนี, สินอื+น - หนี, สินตามสญัญาเช่า - - 3,744,406 3,744,406 
ส่วนของเจ้าของ     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 666,821,079 449,159 - 667,270,238 
องคป์ระกอบอื+นของส่วนของเจา้ของ -     
 ส่วนเกินทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลคา่

เงินลงทุน 148,611,969 135,825,374 - 284,437,343 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,321,602 (10,995) - 13,310,607 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เครื+องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน                     
ฉบบัที+ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224,224,888 (157,515) - 224,067,373 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี,  - 3,100,592,755 - 3,100,592,755 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - 807,597,764 - 807,597,764 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,737,657,770 (3,737,657,770) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,754,455 (34,075,047) - 82,679,408 
ส่วนของเจ้าของ     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 674,335,746 474,813 - 674,810,559 
องคป์ระกอบอื+นของส่วนของเจา้ของ -     

ส่วนเกินทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลคา่
เงินลงทุน 148,611,969 135,825,374 - 284,437,343 
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3.1 เครื'องมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบที+มีต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 จากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื+องมือทางการเงินมาถือปฏิบติัครั, งแรก แสดงไดด้งันี,  
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   
การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินที+วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,427,671 2,427,671 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,นตอ่สินทรัพย์

ทางการเงิน (1,859,809) (1,834,155) 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (118,703) (118,703) 

รวม 449,159 474,813 

องคป์ระกอบอื+นของส่วนของเจา้ของ   
การวดัมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ที+ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 171,017,148 171,017,148 
การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินที+วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (2,427,671) (2,427,671) 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,นตอ่สินทรัพย์

ทางการเงิน 1,192,241 1,192,241 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (33,956,344) (33,956,344) 

รวม 135,825,374 135,825,374 

ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที+กาํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื+องมือทางการเงิน เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม 
แสดงไดด้งันี,  

 (หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

การจดัประเภทและวดัมูลคา่ตามมาตรฐานการบญัชีเดิม  
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทและวดัมูลคา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเครื+องมือทางการเงิน ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 

 

 

เครื+องมือทาง
การเงินที+วดั

มูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยุติธรรม                  
ผา่นกาํไร                 

หรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตรา
สารหนี, ที+วดั

มูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยุติธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื+น 

เงินลงทุนในตรา
สารทุนที+

กาํหนดใหว้ดั
มูลคา่ดว้ยมูลคา่

ยุติธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื+น 

เครื+องมือทาง
การเงินที+วดั

มูลคา่ดว้ยราคา
ทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225,295,248 - - - 225,137,315 225,137,315 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12,103,543 - - - 12,103,543 12,103,543 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,778,639,103 2,585,739,109 490,310,828 488,265,731 384,819,953 3,949,135,621 
เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี,ยคา้งรับ 7,698,362 - - - 7,698,362 7,698,362 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - สุทธิ 371,939,948 - - - 371,939,948 371,939,948 
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 (หน่วย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทและวดัมูลคา่ตามมาตรฐานการบญัชีเดิม  

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทและวดัมูลคา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครื+องมือทางการเงิน ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 

 

 

เครื+องมือทาง
การเงินที+วดั

มูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยุติธรรม                  
ผา่นกาํไร              

หรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตรา
สารหนี, ที+วดั

มูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยุติธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื+น 

เงินลงทุนในตรา
สารทุนที+

กาํหนดใหว้ดั
มูลคา่ดว้ยมูลคา่

ยุติธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื+น 

เครื+องมือทาง
การเงินที+วดั

มูลคา่ดว้ยราคา
ทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224,224,888 - - - 224,067,373 224,067,373 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 5,409,833 - - - 5,409,833 5,409,833 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,737,657,770 2,585,739,109 490,310,828 488,265,731 343,874,851 3,908,190,519 
เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี,ยคา้งรับ 7,698,362 - - - 7,698,362 7,698,362 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - สุทธิ 371,939,948 - - - 371,939,948 371,939,948 

3.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 16 มาถือปฏิบติัครั, งแรก บริษทัฯรับรู้หนี, สินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าที+เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญา
เช่าที+เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบี,ยเงินกูย้มืส่วนเพิ+มของบริษทัฯ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที+เปิดเผย ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 2,498,844 1,202,844 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า  2,909,280 - 
หกั: สญัญาที+พิจารณาเป็นสญัญาบริการ (1,202,844) (1,202,844) 
หกั: ดอกเบี,ยจ่ายรอตดับญัชี (460,874) - 

หนี, สินตามสญัญาเช่าเพิ+มขึ,นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที+ 16 มาถือปฏิบติัครั, งแรก 3,744,406 - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 16 มาถือปฏิบติั
ครั, งแรก ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี,  
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคาร 3,744,406 - 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,744,406 - 
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4. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี%สินทางการเงิน 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหนี, สินทางการเงินจดัประเภทไดด้งันี,  

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เครื+องมือ             
ทางการเงินที+วดั
มูลคา่ดว้ยมูลคา่

ยติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน 

เงินลงทุนใน            
ตราสารหนี, ที+วดั
มูลคา่ดว้ยมูลคา่

ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 

เงินลงทุนใน          
ตราสารทุนที+

กาํหนดใหว้ดัมูลคา่
ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 

เครื+องมือ                  
ทางการเงินที+วดั

มูลคา่ดว้ยราคาทุน            
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 305,284,733 305,284,733 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 16,184,481 16,184,481 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี,  1,626,652,618 1,089,962,658 - 650,774,270 3,367,389,546 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 240,000,656 - 424,872,841 - 664,873,497 
เงินให้กูย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับ - - - 6,116,648 6,116,648 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - สุทธิ - - - 392,477,650 392,477,650 
หนี%สินทางการเงนิ      
หนี, สินอื+น - หนี, สินตามสญัญาเช่า - - - 3,664,108 3,664,108 
 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เครื+องมือ             
ทางการเงินที+วดั
มูลคา่ดว้ยมูลคา่

ยติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทนุ 

เงินลงทุนใน            
ตราสารหนี, ที+วดั
มูลคา่ดว้ยมูลคา่

ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 

เงินลงทุนใน          
ตราสารทุนที+

กาํหนดให้วดัมูลคา่
ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 

เครื+องมือ                  
ทางการเงินที+วดั

มูลคา่ดว้ยราคาทุน            
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 303,446,644 303,446,644 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 11,572,658 11,572,658 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี,  1,626,652,618 1,089,962,658 - 606,391,906 3,323,007,182 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทนุ 240,000,656 - 424,872,841 - 664,873,497 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับ - - - 6,116,648 6,116,648 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - สุทธิ - - - 392,477,650 392,477,650 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 2,515,083 4,382,228 2,411,256 4,204,884 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 300,153,099 218,128,284 298,418,283 217,235,268 
เงินฝากและบตัรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อ

สิ,นกาํหนดระยะเวลา 2,843,071 2,784,736 2,843,071 2,784,736 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 305,511,253 225,295,248 303,672,610 224,224,888 

หกั: คา่เผื+อผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,น (226,520) - (225,966) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 305,284,733 225,295,248 303,446,644 224,224,888 

6. เบี%ยประกันภัยค้างรับ 

 ณ วนัที+  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของเบี, ยประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกนัภยัโดยตรงจาํแนกอายุตามเงินตน้ที+คา้งชาํระนบัตั,งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
เกบ็เบี,ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี,  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 500,347,288 512,579,872 500,337,854 512,484,788 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 74,546,495 60,443,090 74,504,518 60,359,220 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 20,604,787 15,046,872 20,494,315 15,045,230 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 5,157,844 10,286,366 5,144,484 10,285,843 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 9,036,912 14,887,323 8,989,914 14,887,323 

รวมเบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 609,693,326 613,243,523 609,471,085 613,062,404 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (1,424,031) (2,865,433) (1,424,031) (2,865,433) 
เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 608,269,295 610,378,090 608,047,054 610,196,971 
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7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

สาํรองประกนัภยัส่วนที+เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัตอ่   
สาํรองสินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทน  

คา้งรับ 120,441,976 201,362,443 120,441,976 201,362,443 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 173,079,306 325,746,212 173,079,306 325,746,212 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 293,521,282 527,108,655 293,521,282 527,108,655 

8. ลูกหนี%จากสัญญาประกันภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัตอ่ - - 1,703 95,269 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัตอ่ 123,448,775 149,908,416 125,971,682 151,705,734 

ลูกหนี,จากสญัญาประกนัภยัตอ่ 123,448,775 149,908,416 125,973,385 151,801,003 

ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จาํแนก
อายตุามเงินตน้ที+คา้งชาํระแสดงไดด้งันี,  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 44,602,378 31,966,025 44,607,960 32,714,866 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 78,628,884 117,724,878 81,146,209 118,773,355 

คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 217,513 217,513 217,513 217,513 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัตอ่ 123,448,775 149,908,416 125,971,682 151,705,734 
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9. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี% 

9.1 จําแนกตามการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคา่ยติุธรรม/ 
ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

มูลคา่ยติุธรรม/ 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ตราสารหนี%ที'วดัมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 40,229,612 40,229,612 
หน่วยลงทุน 1,586,423,006 1,586,423,006 

รวม 1,626,652,618 1,626,652,618 

ตราสารหนี%ที'วดัมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 82,357,080 82,357,080 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 1,007,605,578 1,007,605,578 

รวม 1,089,962,658 1,089,962,658 

ตราสารหนี%ที'วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 493,874,123 493,874,123 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 841,000 841,000 
ตราสารหนี,ตา่งประเทศ 40,000,000 40,000,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนดเกินกวา่ c เดือน 117,566,086 73,153,420 

รวม 652,281,209 607,868,543 
หกั: คา่เผื+อผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,น (1,506,939) (1,476,637) 

รวม 650,774,270 606,391,906 

   
รวมสินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี,  - สุทธิ 3,367,389,546 3,323,007,182 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินลงทุนบางส่วนไปวาง              
ค ํ, าประกนัการใช้ไฟฟ้า คํ, าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื+นประกนักรณีที+ผูเ้อา
ประกนัที+ผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา วางคํ,าประกนัหนงัสือคํ,าประกนัและวางเป็นหลกัทรัพยไ์วก้บันาย
ทะเบียนตามที+กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ที+ 29 
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ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี, ที+บริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนแห่งหนึ+ง จาํนวนรวม 313.1 ลา้นบาท ซึ+ งบริษทัฯไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไดป้ระกาศเลิกกองทุนขา้งตน้เมื+อ
วนัที+ 27 มีนาคม 2563 และไดด้าํเนินการตามขั,นตอนการเลิกกองทุนแลว้เมื+อวนัที+ 10 เมษายน 2563 มูลค่าเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวแสดงตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที+บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
ประกาศล่าสุด คือวนัที+ 25 มีนาคม 2563 หลงัปรับปรุงดว้ยเงินคืนทุนที+ทยอยไดรั้บจนถึงวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 
ปัจจุบนักองทุนดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี มูลค่าที+จะไดรั้บคืนในที+สุดขึ,นอยูก่บัจาํนวนเงินที+จะไดรั้บ
จากกองทุนนั,นจากการชาํระบญัชี 

9.2  จําแนกตามการวเิคราะห์ลําดับชั%นความเสี'ยงด้านเครดติ 
 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มูลคา่ยติุธรรม 

คา่เผื+อผล
ขาดทุนที+คาดวา่

จะเกิดขึ,น           
ที+รับรู้ใน              

กาํไรขาดทุน มูลคา่ยติุธรรม 

คา่เผื+อผล
ขาดทุนที+คาดวา่

จะเกิดขึ,น          
ที+รับรู้ใน                 

กาํไรขาดทุน 
ตราสารหนี%ที'วดัด้วยมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 
ชั,นที+ 1 - ตราสารหนี, ที+ไม่มีการเพิ+มขึ,นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเสี+ยงดา้นเครดิต  1,089,868,718 1,247,479 1,089,868,718 1,247,479 
ชั,นที+ 3 - ตราสารหนี, ที+มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต 93,940 93,940 93,940 93,940 
รวม 1,089,962,658 1,341,419 1,089,962,658 1,341,419 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
 

มูลคา่ตามบญัชี
ขั,นตน้ 

คา่เผื+อผลขาดทุนที+
คาดวา่จะเกิดขึ,นที+

รับรู้ในกาํไรขาดทุน มูลคา่ตามบญัชี 
ตราสารหนี%ที'วดัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
ชั,นที+ 1 - ตราสารหนี, ที+ไม่มีการเพิ+มขึ,นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเสี+ยงดา้นเครดิต  651,440,209 (665,939) 650,774,270 
ชั,นที+ 3 - ตราสารหนี, ที+มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต 841,000 (841,000) - 
รวม 652,281,209 (1,506,939) 650,774,270 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

 
มูลคา่ตามบญัชี

ขั,นตน้ 

คา่เผื+อผลขาดทุนที+
คาดวา่จะเกิดขึ,นที+

รับรู้ในกาํไรขาดทุน มูลคา่ตามบญัชี 

ตราสารหนี%ที'วดัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
ชั,นที+ 1 - ตราสารหนี, ที+ไม่มีการเพิ+มขึ,นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเสี+ยงดา้นเครดิต  607,027,543 (635,637) 606,391,906 
ชั,นที+ 3 - ตราสารหนี, ที+มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต 841,000 (841,000) - 
รวม 607,868,543 (1,476,637) 606,391,906 

10. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่ยติุธรรม 

ตราสารทุนที'วดัมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน   
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 240,000,656 240,000,656 

รวม 240,000,656 240,000,656 

ตราสารทุนที'กําหนดให้วดัมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุน                       
เบ็ดเสร็จอื'น   

ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 250,135,042 250,135,042 
ตราสารทุนที+ไม่ไดจ้ดทะเบียน 174,737,799 174,737,799 

รวม 424,872,841 424,872,841 

   
รวมสินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - สุทธิ 664,873,497 664,873,497 
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 มูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์าํแนกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งันี,  
  (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเพื'อค้า 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 30,669,090 30,712,702 30,669,090 30,712,702 
หุน้ทุน 319,856,323 310,979,223 319,856,323 310,979,223 

หน่วยลงทุน 8,557,645 8,352,810 8,557,645 8,352,810 

รวม 359,083,058 350,044,735 359,083,058 350,044,735 

หกั: ขาดทุนที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (9,038,323)  (9,038,323)  

เงินลงทุนเพื'อค้า - สุทธิ 350,044,735  350,044,735  
เงนิลงทุนเผื'อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,014,061 81,777,229 80,014,061 81,777,229 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 400,093,940 408,533,599 400,093,940 408,533,599 
หุน้ทุน 50,505,830 96,707,987 50,505,830 96,707,987 

หน่วยลงทุน 2,331,143,716 2,452,514,320 2,331,143,716 2,452,514,320 

รวม 2,861,757,547 3,039,533,135 2,861,757,547 3,039,533,135 

บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 185,764,961  185,764,961  

หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (7,989,373)  (7,989,373)  

เงินลงทุนเผื'อขาย - สุทธิ 3,039,533,135  3,039,533,135  
เงินลงทุนที'จะถือจนครบกําหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 331,216,667 331,216,667 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 841,000 841,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 54,123,916 13,142,583 

รวม 386,181,583 345,200,250 

หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่า (841,000) (841,000) 

เงินลงทุนที'จะถือจนครบกําหนด - สุทธิ 385,340,583 344,359,250 

เงินลงทุนทั'วไป   

หุน้ทุน 3,720,650 3,720,650 

เงินลงทุนทั'วไป - สุทธิ 3,720,650 3,720,650 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 3,778,639,103 3,737,657,770 
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12. องค์ประกอบอื'นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกินทุนจากการเปลี'ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวด                    
หกเดือน              

สิ,นสุดวนัที+                      
30 มิถุนายน 

2563 

สาํหรับปี                     
สิ,นสุดวนัที+                      
31 ธนัวาคม 

2562 

สาํหรับงวด                    
หกเดือน              

สิ,นสุดวนัที+                       
30 มิถุนายน 

2563 

สาํหรับปี                     
สิ,นสุดวนัที+          
31 ธนัวาคม 

2562 

ตราสารหนี%ที'วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชี 11,489,009 - 11,489,009 - 

ยอดคงเหลือตน้งวด - หลงัปรับปรุง 11,489,009  11,489,009  
เปลี+ยนแปลงระหวา่งงวด  -  - 

ขาดทุนจากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด (1,538,776) - (1,538,776) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 9,950,233 - 9,950,233 - 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (1,990,047) - (1,990,047) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 7,960,186 - 7,960,186 - 

ตราสารทุนที'กําหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื'น     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชี 344,057,670 - 344,057,670 - 

ยอดคงเหลือตน้งวด - หลงัปรับปรุง 344,057,670 - 344,057,670 - 
เปลี+ยนแปลงระหวา่งงวด     

ขาดทุนจากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด (60,950,853) - (60,950,853) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 283,106,817 - 283,106,817 - 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (56,621,363) - (56,621,363) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 226,485,454 - 226,485,454 - 

เงินลงทุนเผื'อขาย     
ยอดคงเหลือตน้งวด 185,764,961 155,790,905 185,764,961 155,790,905 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชี (185,764,961) - (185,764,961) - 

ยอดคงเหลือตน้งวด - หลงัปรับปรุง - 155,790,905 - 155,790,905 
เปลี+ยนแปลงระหวา่งงวด     

กาํไรจากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด - 56,793,001 - 56,793,001 
โอนขาดทุนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน - 728,138 - 728,138 
กาํไรจากการขายระหวา่งงวดที+รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน - (27,547,083) - (27,547,083) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 185,764,961 - 185,764,961 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ - (37,152,992) - (37,152,992) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - 148,611,969 - 148,611,969 

รวม 234,445,640 148,611,969 234,445,640 148,611,969 
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13. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี%ยค้างรับ 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับจาํแนกตามลาํดบัชั,นดงันี,  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

การจดัชั,น 
ทรัพยสิ์นจาํนอง

เป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ชั,นที+ 1 - เงินใหกู้ย้มืที+ไม่มีการเพิ+มขึ,นอยา่งมีนยัสาํคญัของ                          
ความเสี+ยงดา้นเครดิต 5,630,026 486,622 6,116,648 

ชั,นที+ 3 - เงินใหกู้ย้มืที+มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต 753,812 - 753,812 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับ 6,383,838 486,622 6,870,460 

หกั: คา่เผื+อผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,น (753,812) - (753,812) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับ - สุทธิ 5,630,026 486,622 6,116,648 

 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับจาํแนกตามอายหุนี,  ไดด้งันี,  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี,ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 6,489,815 - 1,208,547 - 7,698,362 - 7,698,362 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 600,873 152,939 - - 600,873 152,939 753,812 

รวม 7,090,688 152,939 1,208,547 - 8,299,235 152,939 8,452,174 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสยัจะสูญ (600,873) (152,939) - - (600,873) (152,939) (753,812) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 6,489,815 - 1,208,547 - 7,698,362 - 7,698,362 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี,ยคา้งรับทั,งจาํนวนเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานตามโครงการสวสัดิการ 
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14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

14.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี,  

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั 

(ดาํเนินธุรกิจในการรับประกนั                
วินาศภยั) 

67,200,000 67,200,000 70.0 70.0 67,200,000 67,200,000 

14.2  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยซึ+ งเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

(ก) สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 (หน่วย: บาท) 
 ณ วนัที+ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย ์ 58,176,235 52,371,466 
หนี, สิน 12,165,192 7,966,126 
สินทรัพยสุ์ทธิ 46,011,043 44,405,340 

(ข) สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 

 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 

รายได ้ 1,395,736 1,373,802 3,381,067 2,899,513 

ขาดทุนสาํหรับงวด (103,192) (919,532) (172,540) (2,053,554) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น - - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
(ขาดทุน) (103,192) (919,532) (172,540) (2,053,554) 
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15. ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้
ดงันี,  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที+ดิน อาคาร เครื+องตกแต่ง 
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
งานระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
 ณ วันที' 1 มกราคม 2563 211,950,180 69,521,712 11,293,561 17,779,996 16,565,927 781,035 327,892,411 
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน - - 1,063,100 9,692,062 8,901,692 2,521,991 22,178,845 
โอนเขา้ (โอนออก) - 286,991 233,826 33,522 - (554,339) - 
ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด - (2,417,040) (2,107,679) (5,094,466) (3,553,920) - (13,173,105) 
ปรับปรุงรายการ - - 67,716 (67,716) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่า                 

งบการเงินที+เป็น                      
เงินตราต่างประเทศ - - 1,768 33,573 16,617 7,639 59,597 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
 ณ วันที' 30 มิถุนายน 2563 211,950,180 67,391,663 10,552,292 22,376,971 21,930,316 2,756,326 336,957,748 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที+ดิน อาคาร เครื+องตกแต่ง 
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
งานระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
 ณ วันที' 1 มกราคม 2563 211,950,180 69,521,712 11,301,106 16,570,805 16,000,958 521,325 325,866,086 
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน - - 1,063,100 9,689,835 8,901,692 2,521,991 22,176,618 
โอนเขา้ (โอนออก) - 286,991 - - - (286,991) - 

ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด - (2,417,040) (2,082,962) (4,882,315) (3,451,588) - (12,833,905) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
 ณ วันที' 30 มิถุนายน 2563 211,950,180 67,391,663 10,281,244 21,378,325 21,451,062 2,756,325 335,208,799 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลี+ยนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้
ดงันี,  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคารเช่า 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 1 มกราคม 2563 จากการนาํมาตรฐานการบญัชีมาถือปฏิบติั 3,744,406 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (256,969) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที+เป็นเงินตราตา่งประเทศ 110,130 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 3,597,567 

ทั,งนี,  รายการกระทบยอดงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งันี,  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

คา่ตดัจาํหน่ายสิทธิในการใชสิ้นทรัพยที์+เช่า 256,969 
ตน้ทุนทางการเงินของหนี, สินตามสญัญาเช่า 55,043 

รวมคา่ใชจ่้าย 312,012 
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17. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

17.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: บาท) 
 

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเปลี+ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ
หนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที+รับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือน 

สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื+อผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,น 428,370 - 428,370 - 
ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ 14,355,720 11,550,590 2,805,130 2,461,811 
ค่าเผื+อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,562,618 1,562,618 - 51,761 
สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 115,310,208 95,912,975 19,397,233 7,155,487 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที+อาจเกิดขึ,นแต่ยงัไม่ได้

รายงานใหบ้ริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหม
ทดแทน 24,315,582 18,578,994 5,736,588 3,522,643 

ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
      เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ - 1,807,665 (1,807,665) (5,290,831) 

เงินลงทุนที+วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน 22,542,973 - 22,542,973 - 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 25,590,857 24,494,605 1,096,252 6,904,532 

รวม 204,106,328 153,907,447   
หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ผลกาํไรจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน     
  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย - 37,152,992 (37,152,992) 926,213 

เงินลงทุนที+วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื+น 58,611,410 - 58,611,410 10,725,045 

รวม 58,611,410 37,152,992   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 145,494,918 116,754,455   

รวมส่วนเปลี'ยนแปลง     28,740,463 3,154,145 

ส่วนเปลี'ยนแปลงที'รับรู้:     
- ในงบกาํไรขาดทุน   50,317,584 13,879,190 
- ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   12,497,926 (10,725,045) 

- ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบายบญัชี   (34,075,047) - 

รวมส่วนเปลี'ยนแปลง   28,740,463 3,154,145 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

29 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั+วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที+ยงัไม่ได้ใช้
จาํนวน 6.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 8.7 ล้านบาท) ที+ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บัญชี เนื+ องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่แน่นอนที+จะนําผลแตกต่างชั+วคราวและ                      
ผลขาดทุนทางภาษีที+ยงัไมไ่ดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ, นสุดว ันที+  30 มิ ถุนายน 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี,  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที+คาํนวณตามเกณฑ ์ 31,777,500 10,873,437 31,777,500 10,873,437 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน (344,752) (200,000) (344,752) (200,000) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั+วคราว 12,335,455 (3,382,733) 12,335,455 (3,382,733) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ                                    43,768,203 7,290,704 43,768,203 7,290,704 

 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที+คาํนวณตามเกณฑ ์ 46,652,645 35,274,880 46,652,645 35,274,880 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน (344,752) (200,000) (344,752) (200,000) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั+วคราว (50,317,584) (13,879,190) (50,317,584) (13,879,190) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ใน                   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                    (4,009,691) 21,195,690 (4,009,691) 21,195,690 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที+ใช้
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งันี,   

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 232,041,760 48,308,076 232,144,952 49,227,608 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%, 24% 20%, 24% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 46,404,224 9,624,835 46,428,990 9,845,522 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน (344,752) (200,000) (344,752) (200,000) 
ผลกระทบของ:     

ผลแตกต่างชั+วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที+ไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,880 187,054 - - 

รายไดที้+ไดรั้บการยกเวน้ (2,336,842) (2,293,719) (2,336,842) (2,293,719) 
คา่ใชจ่้ายที+มีสิทธิหกัไดเ้พิ+มขึ,น (137,639) (155,078) (137,639) (155,078) 

คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้ม 171,332 127,612 158,446 93,979 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดที้+แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ                                     43,768,203 7,290,704 43,768,203 7,290,704 

 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 440,185 122,184,303 612,725 124,237,857 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%, 24% 20%, 24% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 81,135 24,354,719 122,545 24,847,572 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน (344,752) (200,000) (344,752) (200,000) 
ผลกระทบของ:     

ผลแตกต่างชั+วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที+ไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21,329) 418,253 - - 

รายไดที้+ไดรั้บการยกเวน้ (3,733,032) (3,322,939) (3,733,032) (3,322,939) 
คา่ใชจ่้ายที+มีสิทธิหกัไดเ้พิ+มขึ,น (371,239) (314,812) (371,239) (314,812) 

คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้ม 379,526 260,469 316,787 185,869 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้+แสดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ                                     (4,009,691) 21,195,690 (4,009,691) 21,195,690 
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18. สินทรัพย์อื'น 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - สุทธิ 392,477,650 371,939,948 392,477,650 371,939,948 
เบี,ยประกนัภยัตอ่จ่ายล่วงหนา้ 113,230,508 115,057,610 113,230,508 115,057,610 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัรายยอ่ย 18,761,366 157,333,653 18,761,366 157,333,653 
คา่นายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 51,366,475 48,893,000 51,366,475 48,893,000 
ลูกหนี,จากการขายหลกัทรัพย ์ 7,489,821 12,279,242 7,489,821 12,279,242 
รายการเทียบเท่าเงินสดที+มีขอ้จาํกดัในการใช ้- สุทธิ 9,100,418 9,100,237 9,100,418 9,100,237 
อื+น ๆ 30,430,357 33,993,280 31,382,185 34,834,478 

รวมสินทรัพยอื์+น 622,856,595 748,596,970 623,808,423 749,438,168 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที+มีระยะเวลาครบ
กาํหนดภายใน 3 เดือน ไปวางคํ, าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวางเป็นหลักทรัพยใ์นการยื+น
ประกนักรณีที+ผูเ้อาประกนัที+เป็นผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหาตามที+กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ที+ 29 

19. หนี%สินจากสัญญาประกันภัย 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

หนี, สินตาม
สญัญา          

ประกนัภยั 

หนี, สิน                
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 1,399,131,499 94,990,361 1,304,141,138 
-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 84,551,879 25,451,615 59,100,264 

สาํรองเบี,ยประกนัภยั    

-   สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,556,972,749 173,079,306 2,383,893,443 

รวม 4,040,656,127 293,521,282 3,747,134,845 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

หนี, สินตาม
สญัญา           

ประกนัภยั 

หนี, สิน                     
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 
สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 1,398,433,364 159,966,748 1,238,466,616 
-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 94,081,586 41,395,695 52,685,891 

สาํรองเบี,ยประกนัภยั    
-   สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,336,168,313 325,746,212 2,010,422,101 

รวม 3,828,683,263 527,108,655 3,301,574,608 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

 

หนี, สินตาม
สญัญา           

ประกนัภยั 

หนี, สิน             
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 
สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 1,398,847,699 94,990,361 1,303,857,338 
-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 83,973,456 25,451,615 58,521,841 

สาํรองเบี,ยประกนัภยั    
-   สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,555,584,887 173,079,306 2,382,505,581 

รวม 4,038,406,042 293,521,282 3,744,884,760 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

หนี, สินตาม
สญัญา             

ประกนัภยั 

หนี, สิน                
ส่วนที+เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 
สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นที+ไดรั้บรายงานแลว้ 1,398,030,321 159,966,748 1,238,063,573 
-   คา่สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 93,813,407 41,395,695 52,417,712 

สาํรองเบี,ยประกนัภยั    
-   สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,333,895,909 325,746,212 2,008,149,697 

รวม 3,825,739,637 527,108,655 3,298,630,982 
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19.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวด                 
หกเดือน             

สิ,นสุดวนัที+                      
30 มิถุนายน     

2563 

สาํหรับปี         
สิ,นสุดวนัที+                         
31 ธนัวาคม  

2562 

สาํหรับงวด                 
หกเดือน             

สิ,นสุดวนัที+                          
30 มิถุนายน 

2563 

สาํหรับปี         
สิ,นสุดวนัที+                         
31 ธนัวาคม  

2562 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,492,514,950 1,171,196,190 1,491,843,728 1,170,883,279 
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการ

จดัการสินไหมทดแทนที+เกิดขึ,น
ระหวา่งงวด 1,520,375,152 3,054,273,124 1,519,791,774 3,052,123,284 

การเปลี+ยนแปลงประมาณการคา่สินไหม
ทดแทนที+เกิดขึ,นในงวดก่อน 30,795,896 (95,138,780) 30,689,608 (95,134,066) 

การเปลี+ยนแปลงประมาณการคา่สินไหม
ทดแทนและขอ้สมมติในการคาํนวณ
สาํรองคา่สินไหมทดแทน (9,488,308) 36,023,258 (9,839,951) 36,171,156 

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการ
จดัการคา่สินไหมทดแทนจ่าย 
ระหวา่งงวด (1,550,550,182) (2,673,772,640) (1,549,664,004) (2,672,199,925) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที+เป็น
เงินตราตา่งประเทศ 35,870 (66,202) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,483,683,378 1,492,514,950 1,482,821,155 1,491,843,728 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที+
เกิดจากสัญญารับประกนัภยัต่อจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.4 บาท) (31 ธนัวาคม 2562: 
0.1 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวม และ 0.4 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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19.2  สํารองเบี%ยประกันภัยที'ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวด                 
หกเดือน             

สิ,นสุดวนัที+                          
30 มิถุนายน 

2563 

สาํหรับปี         
สิ,นสุดวนัที+                         
31 ธนัวาคม  

2562 

สาํหรับงวด                 
หกเดือน             

สิ,นสุดวนัที+                          
30 มิถุนายน 

2563 

สาํหรับปี         
สิ,นสุดวนัที+               
31 ธนัวาคม  

2562 

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,336,168,313 1,964,524,257 2,333,895,909 1,963,044,364 
เบี,ยประกนัภยัรับสาํหรับงวด 2,573,781,157 4,809,543,733 2,572,472,940 4,806,271,867 
เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดใ้นงวดนี,  (2,353,061,880) (4,437,673,942) (2,350,783,962) (4,435,420,322) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที+เป็น

เงินตราตา่งประเทศ 85,159 (225,735) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,556,972,749 2,336,168,313 2,555,584,887 2,333,895,909 

20. เจ้าหนี%บริษัทประกันภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัตอ่ 214,498,757 376,267,346 214,498,757 376,267,346 
เงินคา้งจ่ายเกี+ยวกบัการประกนัภยัตอ่อื+น 75,008,178 94,123,546 75,008,178 94,123,546 

รวมเจา้หนี,บริษทัประกนัภยัตอ่ 289,506,935 470,390,892 289,50 6,935 470,390,892 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  
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21.  หนี%สินอื'น 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เบี,ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 275,164,284 260,430,319 275,164,284 260,430,319 
คา่บาํเหน็จคา้งจ่าย 109,206,475 111,445,409 109,084,727 111,283,301 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 94,930,507 118,365,307 94,264,110 117,726,011 
เจา้หนี,จากการซื,อหลกัทรัพย ์ 923,872 7,146,029 923,872 7,146,029 
คา่นายหนา้รับล่วงหนา้ 54,573,286 56,174,675 54,573,286 56,174,675 
เจา้หนี, อื+น 87,640,704 84,038,288 87,590,483 84,054,338 
หนี, สินตามสญัญาเช่า 3,664,108 - - - 

อื+น ๆ 49,615,831 145,271,562 49,546,495 145,176,924 

รวมหนี, สินอื+น 675,719,067 782,871,589 671,147,257 781,991,597 

22. กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของเครื'องมือทางการเงิน   

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ตราสารหนี, ที+จดัประเภทและวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 160,406,147 - 160,406,147 - 

ตราสารทุนที+จดัประเภทและวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (22,556,042) - (22,556,042) - 

เงินลงทุนเพื+อคา้ - 9,129,874 - 9,129,874 

รวมกาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเครื+องมือ
ทางการเงิน   137,850,105 9,129,874 137,850,105 9,129,874 
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    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ตราสารหนี, ที+จดัประเภทและวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (7,876,292) - (7,876,292) - 

ตราสารทุนที+จดัประเภทและวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (98,227,921) - (98,227,921) - 

เงินลงทุนเพื+อคา้ - 31,085,218 - 31,085,218 

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของ
เครื+องมือทางการเงิน   (106,104,213) 31,085,218 (106,104,213) 31,085,218 

23. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

คา่ใชจ่้ายพนกังานที+ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับ     
ประกนัภยัและการจดัการคา่สินไหมทดแทน 22,681,029 22,078,522 22,631,098 21,982,169 

คา่ใชจ่้ายเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+     
   ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับประกนัภยั 21,987,799 21,900,559 21,570,863 20,945,652 
คา่ภาษีอากร 515,583 454,392 456,283 453,045 
หนี, สูญและหนี,สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,678,405) (3,010,128) (1,678,405) (3,010,128) 
คา่บริการงานสนบัสนุน 86,694,601 53,380,904 86,694,168 53,378,053 
คา่โฆษณาและคา่ส่งเสริมการขาย 8,288,182 35,614,621 8,258,553 35,581,186 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื+น 11,034,587 11,640,195 11,024,659 11,356,294 

รวมคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 149,523,376 142,059,065 148,957,219 140,686,271 
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    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

คา่ใชจ่้ายพนกังานที+ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับ     
ประกนัภยัและการจดัการคา่สินไหมทดแทน 45,460,480 46,519,581 45,249,429 46,278,087 

คา่ใชจ่้ายเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+     
   ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับประกนัภยั 43,296,569 42,324,077 42,504,103 40,358,645 
คา่ภาษีอากร 1,473,864 1,148,979 1,414,041 1,147,013 
หนี, สูญและหนี,สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,441,402) 3,242,575 (1,441,402) 3,242,575 
คา่บริการงานสนบัสนุน 137,522,180 98,155,867 137,521,292 98,151,224 
คา่โฆษณาและคา่ส่งเสริมการขาย 23,383,981 41,059,105 23,348,132 41,014,570 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื+น 22,141,365 19,040,399 21,912,501 18,358,623 

รวมคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 271,837,037 251,490,583 270,508,096 248,550,737 

24. ผลขาดทุนด้านเครดิตที'คาดว่าจะเกิดขึ%น (โอนกลับ) 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+                                 
30 มิถุนายน 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (230,648) (230,844) 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 32,063 26,546 
เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น (198,661) (198,661) 
เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (27,952) (22,536) 

รายการเทียบเท่าเงินสดที+มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 6,224 6,224 

รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,น (โอนกลบั) (418,974) (419,271) 
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38 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+                    
30 มิถุนายน 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,266 53,143 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 32,063 26,546 
เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น 55,239 55,239 
เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 159,551 166,546 

รายการเทียบเท่าเงินสดที+มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 6,224 6,224 

รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาดวา่จะเกิดขึ,น 306,343 307,698 

25. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั,นพื,นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที+เป็นของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนกัของหุน้สามญัที+ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

26. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที+ประกาศจ่ายในระหวา่งงวด ประกอบดว้ย 

    
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2562 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

    เมื+อวนัที+ 24 เมษายน 2563 
60.60 0.20 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
    เมื+อวนัที+ 29 เมษายน 2562 

60.60 0.20 
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27. รายการธุรกิจกับกิจการที'เกี'ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที+สาํคญักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (สัมพนัธ์โดยการมีกรรมการร่วมกนั
และการถือหุ้น) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหว่าง
บริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั,น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี,  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จํากัด      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เบี,ยประกนัภยัรับต่อ - - 23 163 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย - - 5 31 ตามที+ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - - 43 114 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอื+น - - 4 3 ตามที+ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที'เกี'ยวข้องกัน      
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)     
เบี,ยประกนัภยัจ่ายต่อ 7,846 11,687 7,846 11,687 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 2,627 3,720 2,627 3,720 ตามที+ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 15,897 6,032 15,897 6,032 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
เบี,ยประกนัภยัรับต่อ - 5 - 5 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย - 10 - 10 ตามที+ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - 15 - 15 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด     
เงินสมทบจ่าย 4,794 2,932 4,794 2,932 ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกนัภยัที+

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้+น - 1,700 - 1,700 ตามที+ระบุในสัญญา 
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด      
เงินปันผลรับ 20 20 20 20 ตามที+ประกาศจ่าย 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จํากัด      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เบี,ยประกนัภยัรับต่อ - - 985 1,066 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย - - 195 211 ตามที+ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - - 211 53 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอื+น - - 4 4 ตามที+ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที'เกี'ยวข้องกัน      
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)     
เบี,ยประกนัภยัจ่ายต่อ 19,051 35,770 19,051 35,770 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 5,397 6,703 5,397 6,703 ตามที+ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 90,149 34,745 90,149 34,745 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
เบี,ยประกนัภยัรับต่อ 1 12 1 12 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย - 13 - 13 ตามที+ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - 66 - 66 ตามที+เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด     
เงินสมทบจ่าย 7,962 5,846 7,962 5,846 ร้อยละ 12.25 ของเบี,ยประกนัภยัที+

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้+น - 1,700 - 1,700 ตามที+ระบุในสัญญา 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด      
เงินปันผลรับ 20 20 20 20 ตามที+ประกาศจ่าย 
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ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือที+มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละ
หนี, สินที+เกี+ยวขอ้งกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ดงันี,  
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย   
บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จํากัด     
ลูกหนี,จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - 2,524,610 1,892,587 
หนี, สินจากสัญญาประกนัภยั - - 1,507,540 1,178,843 
สินทรัพยอื์+น - - 1,169,447 1,065,926 
หนี, สินอื+น - - 47,646 5,152 
รายการธุรกิจกับกิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)     
ลูกหนี,จากสัญญาประกนัภยัต่อ 23,446,327 25,073,516 23,446,327 25,073,516 
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,229,179 2,385,189 3,229,179 2,385,189 
เจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 25,929,819 77,299,172 25,929,819 77,299,172 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด     
เงินลงทุนในตราสารทุน 173,937,336 3,518,150 173,937,336 3,518,150 
สินทรัพยอื์+น 1,068,015 2,103,585 1,068,015 2,103,585 
หนี, สินอื+น 4,535,394 3,089,782 4,535,394 3,089,782 
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด     
เงินลงทุนในตราสารทุน 800,463 202,500 800,463 202,500 
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จํากัด (มหาชน)     
เงินลงทุนในตราสารทุน 41,000 61,000 41,000 61,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี,  
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั,น 20,261,400 21,005,573 20,261,400 21,005,573 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,681,392 1,729,236 1,681,392 1,729,236 

รวม 21,942,792 22,734,809 21,942,792 22,734,809 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั,น 40,323,099 42,276,275 40,323,099 42,276,275 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,362,784 14,187,748 3,362,784 14,187,748 

รวม 43,685,883 56,464,023 43,685,883 56,464,023 

28. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และเพื+อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน
บริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภยัรถ  และประกนัภยัเบด็เตล็ด  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที+นาํเสนอนี,สอดคลอ้ง
กบัรายงานภายในของบริษัทฯ ที+ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน (ซึ+ งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ+าเสมอเพื+อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั,งนี,  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร 

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ+ งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที+ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       
งบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานที+รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี,  

(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตล็ด รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 
เบี,ยประกนัภยัรับ 34,169,948 2,138,570 1,152,421,617 135,334,303 1,324,064,438 763,468 (22,876) 1,324,805,030 
หัก: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (19,820,312) (163,842) (4,194,757) (35,837,281) (60,016,192) (22,876) 22,876 (60,016,192) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 14,349,636 1,974,728 1,148,226,860 99,497,022 1,264,048,246 740,592 - 1,264,788,838 
บวก (หัก): สาํรองเบี,ยประกนัภยั         

ที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจาก
งวดก่อน (1,036,465) 600,296 (182,803,412) (9,745,008) (192,984,589) 161,760 - (192,822,829) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 13,313,171 2,575,024 965,423,448 89,752,014 1,071,063,657 902,352 - 1,071,966,009 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 10,795,573 1,594 3,934,808 9,837,680 24,569,655 4,591 (4,591) 24,569,655 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 24,108,744 2,576,618 969,358,256 99,589,694 1,095,633,312 906,943 (4,591) 1,096,535,664 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย         
คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,478,735 235,931 513,279,682 37,743,820 559,738,168 720,437 - 560,458,605 
คา่จา้งและค่าบาํเหน็จ 7,248,452 277,144 198,053,826 20,550,703 226,130,125 119,848 (4,591) 226,245,382 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 991,907 122,553 57,024,114 20,516,849 78,655,423 60,819 - 78,716,242 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                          
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 16,719,094 635,628 768,357,622 78,811,372 864,523,716 901,104 (4,591) 865,420,229 

กําไรจากการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 7,389,650 1,940,990 201,000,634 20,778,322 231,109,596 5,839 - 231,115,435 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (148,957,219) (570,357) 4,200 (149,523,376) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย     82,152,377 (564,518) 4,200 81,592,059 
รายไดจ้ากการลงทุน     23,471,422 689,980 - 24,161,402 
ขาดทุนจากเครื+องมือทางการเงิน     (12,437,124) - - (12,437,124) 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

เครื+องมือทางการเงิน 
    

137,850,105 - - 137,850,105 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื+น      688,901   (201,187) (4,200) 483,514 
ตน้ทุนทางการเงิน     - (27,170) - (27,170) 
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที+          

คาดวา่จะเกิดขึ,น (ค่าใชจ่้าย) 
    

419,271 (297) - 418,974 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้     232,144,952 (103,192) - 232,041,760 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (43,768,203) - - (43,768,203) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด     188,376,749 (103,192) - 188,273,557 
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 (หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2562 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตล็ด รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 
เบี,ยประกนัภยัรับ 37,148,773 3,067,712 897,694,610 147,959,752 1,085,870,847 674,321 (162,915) 1,086,382,253 
หัก: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (25,715,184) (943,747) (81,412,816) (92,052,716) (200,124,463) (162,915) 162,915 (200,124,463) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 11,433,589 2,123,965 816,281,794 55,907,036 885,746,384 511,406 - 886,257,790 
บวก (หัก): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงั

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจาก
งวดก่อน (59,684) 79,084 (67,888,281) 6,656,953 (61,211,928) 161,724 - (61,050,204) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 11,373,905 2,203,049 748,393,513 62,563,989 824,534,456 673,130 - 825,207,586 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 13,097,187 181,442 31,502,645 17,610,512 62,391,786 31,383 (31,383) 62,391,786 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 24,471,092 2,384,491 779,896,158 80,174,501 886,926,242 704,513 (31,383) 887,599,372 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย         
คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน    279,869 337,164 435,178,106 37,018,821 472,813,960 755,034 - 473,568,994 
คา่จา้งและค่าบาํเหน็จ 8,071,665 397,419 149,083,264 23,291,791 180,844,139 108,103 (31,383) 180,920,859 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 1,266,107 119,558 81,680,393 17,935,972 101,002,030 54,863 - 101,056,893 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                          
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 9,617,641 854,141 665,941,763 78,246,584 754,660,129 918,000 (31,383) 755,546,746 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงาน 14,853,451 1,530,350 113,954,395 1,927,917 132,266,113 (213,487) - 132,052,626 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (140,686,271) (1,375,334) 2,540 (142,059,065) 

ขาดทุนจากการรับประกันภัย (8,420,158) (1,588,821) 2,540 (10,006,439) 
รายไดจ้ากการลงทุน 21,038,349 675,708 - 21,714,057 
กาํไรจากเงินลงทุน 25,194,313 - - 25,194,313 
กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม 9,129,874 - - 9,129,874 
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื+น  2,285,230 (6,419) (2,540) 2,276,271 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 49,227,608 (919,532) - 48,308,076 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,290,704) - - (7,290,704) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 41,936,904 (919,532) - 41,017,372 
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(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2563 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตล็ด รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 
เบี,ยประกนัภยัรับ 72,412,733 6,322,448 2,193,548,941 300,188,818 2,572,472,940 2,293,387 (985,170) 2,573,781,157 
หัก: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (41,866,071) (321,797) (8,067,004) (90,679,796) (140,934,668) (985,170) 985,170 (140,934,668) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 30,546,662 6,000,651 2,185,481,937 209,509,022 2,431,538,272 1,308,217 - 2,432,846,489 
บวก (หัก): สาํรองเบี,ยประกนัภยั         

ที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจาก
งวดก่อน (4,445,137) (792,758) (326,955,376) (42,162,614) (374,355,885) 480,985 - (373,874,900) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 26,101,525 5,207,893 1,858,526,561 167,346,408 2,057,182,387 1,789,202 - 2,058,971,589 
รายไดค่้าจา้งและคา่บาํเหน็จ 21,826,596 2,011 4,423,166 25,006,744 51,258,517 195,062 (195,062) 51,258,517 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 47,928,121 5,209,904 1,862,949,727 192,353,152 2,108,440,904 1,984,264 (195,062) 2,110,230,106 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย         
คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน    13,230,957 254,262 1,062,332,001 86,998,848 1,162,816,068 1,547,998 - 1,164,364,066 
คา่จา้งและค่าบาํเหน็จ 15,874,912 817,647 377,355,545 46,343,225 440,391,329 360,813 (195,062) 440,557,080 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 2,087,747 294,344 106,963,912 32,856,587 142,202,590 257,967 - 142,460,557 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย               
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 31,193,616 1,366,253 1,546,651,458 166,198,660 1,745,409,987 2,166,778 (195,062) 1,747,381,703 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงาน 16,734,505 3,843,651 316,298,269 26,154,492 363,030,917 (182,514) - 362,848,403 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (270,508,096) (1,333,141) 4,200 (271,837,037) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย     92,522,821 (1,515,655) 4,200 91,011,366 
รายไดจ้ากการลงทุน     37,046,071 1,390,711 - 38,436,782 
ขาดทุนจากเครื+องมือทางการเงิน     (23,649,796) - - (23,649,796) 
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม

ของเครื+องมือทางการเงิน 
    

(106,104,213) - - (106,104,213) 
รายไดอื้+น      1,105,540 6,092 (4,200) 1,107,432 
ตน้ทุนทางการเงิน     - (55,043) - (55,043) 
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที+คาด

วา่จะเกิดขึ,น (ค่าใชจ่้าย) 
    

(307,698) 1,355 - (306,343) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     612,725 (172,540) - 440,185 
รายไดภ้าษีเงินได ้     4,009,691 - - 4,009,691 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด     4,622,416 (172,540) - 4,449,876 
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(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2562 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตล็ด รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 
เบี,ยประกนัภยัรับ 74,610,368 7,135,392 1,713,600,363 333,544,571 2,128,890,694 2,378,191 (1,065,734) 2,130,203,151 
หัก: เบี,ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (52,338,588) (1,442,649) (150,784,866) (186,210,634) (390,776,737) (1,065,734) 1,065,734 (390,776,737) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 22,271,780 5,692,743 1,562,815,497 147,333,937 1,738,113,957 1,312,457 - 1,739,426,414 
บวก (หัก): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงั

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ+ม) ลดจาก
งวดก่อน 771,222 (1,192,805) (85,343,359) (18,075,216) (103,840,158) 5,819 - (103,834,339) 

เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 23,043,002 4,499,938 1,477,472,138 129,258,721 1,634,273,799 1,318,276 - 1,635,592,075 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 25,891,262 266,427 53,674,057 33,309,168 113,140,914 211,169 (211,169) 113,140,914 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 48,934,264 4,766,365 1,531,146,195 162,567,889 1,747,414,713 1,529,445 (211,169) 1,748,732,989 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภยั         
คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน    2,360,846 336,609 866,778,009 80,907,941 950,383,405 1,542,228 - 951,925,633 
คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 16,340,224 923,332 289,262,591 47,106,605 353,632,752 372,291 (211,169) 353,793,874 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 2,993,125 335,393 130,312,825 32,480,206 166,121,549 94,808 - 166,216,357 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                       
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 21,694,195 1,595,334 1,286,353,425 160,494,752 1,470,137,706 2,009,327 (211,169) 1,471,935,864 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภยั
ก่อนค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงาน 27,240,069 3,171,031 244,792,770 2,073,137 277,277,007 (479,882) - 276,797,125 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (248,550,737) (2,943,740) 3,894 (251,490,583) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 28,726,270 (3,423,622) 3,894 25,306,542 
รายไดจ้ากการลงทุน 34,680,872 1,374,033 - 36,054,905 
กาํไรจากเงินลงทุน 25,968,357 - - 25,968,357 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 31,085,218 - - 31,085,218 
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื+น  3,777,140 (3,965) (3,894) 3,769,281 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 124,237,857 (2,053,554) - 122,184,303 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (21,195,690) - - (21,195,690) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 103,042,167 (2,053,554) - 100,988,613 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+  30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีเบี, ยประกนัภยัรับจากบริษัท
นายหน้ารายใหญ่จาํนวนสามราย รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,109.6 ล้านบาท และ 902.2 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 
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สินทรัพย์และหนี, สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที+  30 มิถุนายน 2563 และ                                   
31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปนี,   

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนของบริษทัฯ    

 ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและ

ขนส่ง ประกนัภยัรถ 
ประกนัภยั
เบด็เตล็ด ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

ส่วนของ               
บริษทัยอ่ย 

รายการ              
ตดับญัชี รวม 

สินทรัพย์          
ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 173,393,850 1,117,115 941,762,129 346,353,644 5,057,201,075 6,519,827,813 58,176,235 (55,649,243) 6,522,354,805 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 177,404,881 2,143,956 1,047,405,038 449,558,133 4,856,858,295 6,533,370,303 52,371,466 (55,022,507) 6,530,719,262 

หนี%สิน          
ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 294,220,416 4,226,004 3,776,361,996 638,535,085 456,105,670 5,169,449,171 12,165,192 (5,249,241) 5,176,365,122 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 288,908,790 4,239,407 3,573,348,265 821,885,855 524,940,264 5,213,322,581 7,966,126 (4,142,508) 5,217,146,199 

29. หลักทรัพย์ที'มีข้อจํากัดและภาระผกูพนั 

29.1 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที'จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กับนายทะเบียน 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้วางหลักทรัพยป์ระกนัและ
ทรัพยสิ์นที+จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
เงินฝากประจาํ 18.7 18.7 18.1 18.1 
พนัธบตัรรัฐบาล 15.0 15.7 15.1 15.7 

รวม 33.7 34.4 33.2 33.8 

ทรัพย์สินที'จดัสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 452.9 461.4 245.1 250.0 
ตราสารหนี, รัฐวสิาหกิจ 80.0 82.4 80.0 81.8 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 100.0 105.6 40.0 43.0 

รวม 632.9 649.4 365.1 374.8 

รวม 666.6 683.8 398.3 408.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พนัธบตัรรัฐบาล 15.0 15.7 15.1 15.7 

รวม 15.0 15.7 15.1 15.7 

ทรัพย์สินที'จดัสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 452.9 461.4 245.1 250.0 
ตราสารหนี, รัฐวสิาหกิจ 80.0 82.4 80.0 81.8 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 100.0 105.6 40.0 43.0 

รวม 632.9 649.4 365.1 374.8 

รวม 647.9 665.1 380.2 390.5 

29.2 หลักประกันอื'น 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั ดงันี,  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

พนัธบตัรวางเป็นหลกัประกนั     
ค ํ,าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1,019,322 1,022,018 1,019,322 1,022,018 

เงินฝากธนาคารที+ใชเ้ป็นหลกัประกนั     
หนงัสือคํ,าประกนัที+ออกโดยธนาคาร 1,928,032 1,869,168 1,928,032 1,869,168 
หลกัทรัพยใ์นการยื+นประกนักรณีที+ผูเ้อาประกนัที+

เป็นผูข้บัขี+รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 908,634 218,235 908,634 218,235 
เงินเบิกเกินบญัชี 10,253,416 10,253,416 10,253,416 10,253,416 
อื+นๆ 5,320,118 5,372,953 5,320,118 5,372,953 

รวม 19,429,522 18,735,790 19,429,522 18,735,790 
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30. ภาระผกูพนัและหนี%สินที'อาจจะเกิดขึ%น 

30.1 ภาระผกูพนัเกี'ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 7.4 ล้านบาท ที+เกี+ยวข้องกบัการก่อสร้าง
อาคารและอุปกรณ์ (31 ธนัวาคม 2562: 2.2 ลา้นบาท) 

30.2 ภาระผกูพนัเกี'ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั,งสิ,นภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั, น 
(ภายใน 1 ปี) จาํนวน 0.7 ลา้นบาท 

30.3  หนังสือคํ%าประกันธนาคาร 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือคํ,าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวน 1.9 ล้านบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ          
(31 ธนัวาคม 2562: 1.9 ลา้นบาท) 

30.4 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที+  30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีคดีที+ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 123.6 ล้านบาท      
(ทุนทรัพยที์+ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ+ งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไมสิ่,นสุด อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผื+อผลเสียหายที+อาจเกิดขึ,นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 52.5 ลา้น
บาท และมีส่วนที+จะได้รับคืนจากการประกนัภยัต่อจาํนวนประมาณ 1.3 ล้านบาท ซึ+ งฝ่ายบริหารเชื+อว่า
สํารองเผื+อผลเสียหายที+อาจเกิดขึ, นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแล้ว (31 ธันวาคม 2562: 100.2 ล้านบาท 45.3 
ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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31. มูลค่ายตุิธรรมของเครื'องมือทางการเงิน 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินที+วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั,นของมูลคา่ยติุธรรม ดงันี,  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

 มูลคา่ มูลคา่ยติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี,  2,716.6 - 2,716.6 - 2,716.6 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 664.9 490.2 - 174.7 664.9 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลคา่ มูลคา่ยติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้       
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 30.7 - 30.7 - 30.7 
หุน้ทุน 311.0 311.0 - - 311.0 
หน่วยลงทุน 8.4 8.4 - - 8.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 81.8 - 81.8 - 81.8 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 408.5 - 408.5 - 408.5 
หุน้ทุน 96.7 96.7 - - 96.7 
หน่วยลงทุน 2,452.5 216.8 2,235.7 - 2,452.5 
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บริษทัฯมีการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของเครื+องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี,  

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี, คาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที+ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี,ไทย  

ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือมูลค่าหน่วยลงทุนที+ประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที+ซื, อขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แสดงมูลค่ายุติธรรมตาม               
ราคาตลาด 

ง) ตราสารทุนของบริษทัที+ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแส 
เงินสดในอนาคตและวธีิการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 

32. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี,ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 14 สิงหาคม 2563 




