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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 10,751,513             8,072,221          10,735,066             8,061,451             
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5 1,926,030               1,786,021          1,926,030               1,786,021             
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 1,612,827               1,647,384          1,612,827               1,647,384             
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6, 17 675,058                  616,807             675,058                  616,807                
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 7 1,097,963               724,824             1,097,963               724,824                
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 381,157                  1,304,283          381,157                  1,304,283             
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 9, 27, 28 317,368,787           310,811,466      317,368,787           310,811,466         
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                    -               23,760                    23,760                  
   เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 12 11,584,586             11,313,578        11,584,586             11,313,578           
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 15,089                    15,621               15,089                    15,621                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 2,266,888               2,187,895          2,266,861               2,187,860             
ค่าความนิยม 4,955                      4,955                 -                    -                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,294                    27,460               34,286                    27,450                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 186,469                  600,160             186,469                  600,160                
สินทรัพยอ่ื์น 16 621,812                  665,595             608,115                  654,832                
รวมสินทรัพย์ 348,527,428           339,778,270      348,516,054           339,775,497         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 17 297,486,263           291,328,579      297,486,263           291,328,579         
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 18 1,205,237               798,906             1,205,237               798,906                
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 8 529,026                  75,973               529,026                  75,973                  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 186,423                  170,749             185,894                  170,220                
หน้ีสินอ่ืน 20 1,341,943               1,305,674          1,330,872               1,301,443             
รวมหนีสิ้น 300,748,892           293,679,881      300,737,292           293,675,121         

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,708,000               1,708,000          1,708,000               1,708,000             
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั  1,707,566,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ช าระครบแลว้     1,707,566               1,707,566          1,707,566               1,707,566             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,360,993               3,360,993          3,360,993               3,360,993             
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 170,800                  170,800             170,800                  170,800                
      เงินส ารองทัว่ไป 400,000                  400,000             400,000                  400,000                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,506,814             31,157,822        32,507,284             31,160,035           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,515,085               9,092,423          9,515,085               9,092,423             
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ
     การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
     - สุทธิจากภาษีเงินได้ 117,034                  208,559             117,034                  208,559                

47,778,292             46,098,163        47,778,762             46,100,376           
244                         226                    -                    -                  

รวมส่วนของเจ้าของ 47,778,536             46,098,389        47,778,762             46,100,376           
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 348,527,428           339,778,270      348,516,054           339,775,497         

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย : พนับาท)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การด าเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 21, 26 8,012,834      6,838,513      8,012,834      6,838,513 
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 21, 26 (250,571)       (244,172)       (250,571)       (244,172)   
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,762,263      6,594,341      7,762,263      6,594,341 
บวก  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลงจากงวดก่อน 21 8,217             82,887           8,217             82,887      
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 7,770,480      6,677,228      7,770,480      6,677,228 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 21 74,081           89,196           74,081           89,196      
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 26 3,001,771      3,093,647      3,001,771      3,093,647 
ผลก าไรจากเงินลงทุน 9 213,462         138,404         213,462         138,404    
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 23 81,801           (307,830)       81,801           (307,830)   
รายไดอ่ื้น 26 28,395           25,693           24,302           21,972      
รวมรายได้ 11,169,990    9,716,338      11,165,897    9,712,617 
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 21 2,786,955      2,335,266      2,786,955      2,335,266 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 21, 26 6,478,258      5,667,249      6,478,258      5,667,249 
หกั  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
            และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 21, 26 (210,352)       (199,338)       (210,352)       (199,338)   
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 21, 26 657,176         547,988         654,931         545,538    
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 21 151,655         94,958           151,655         94,957      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22, 26 390,977         386,534         390,078         384,953    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 25 44,626           189,989         44,626           189,989    
รวมค่าใช้จ่าย 10,299,295    9,022,646      10,296,151    9,018,614 
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 870,695         693,692         869,746         694,003    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (119,281)       (63,060)         (119,281)       (63,060)    
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 751,414         630,632         750,465         630,943    
การด าเนินงานที่ยกเลกิ
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 11 - 213               - -
ก าไรสุทธิ 751,414         630,845         750,465         630,943    
การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 751,405         630,637         750,465         630,943    
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 111               

751,405         630,748         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 9                   (5)                  
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 102               

9                   97                 
751,414         630,845         

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด 751,414         630,845         750,465         630,943    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
     ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 456,656         4,941,801      456,656         4,941,801 
  การโอนกลบั (ก าไร) ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 275,876         (36,881)         275,876         (36,881)    
  ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ
    การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (1,556)           52,389           (1,556)           52,389      
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
      จากการด าเนินงานในต่างประเทศ - (5,491)           - -
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 15 (179,095)       (991,258)       (179,095)       (991,258)   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 551,881         3,960,560      551,881         3,966,051 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ 551,881         3,960,560      551,881         3,966,051 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,303,295      4,591,405      1,302,346      4,596,994 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 1,303,286      4,593,943      1,302,346      4,596,994 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9                   (2,538)           

1,303,295      4,591,405      

ก าไรต่อหุ้น 29
   ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.440             0.369             
     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 -          0.001             
      ก  าไรต่อหุ้นส าหรับงวด 0.440             0.370             0.440             0.369        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย : พนับาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การด าเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 21, 26 18,002,339        16,895,435    18,002,425    16,895,435    
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 21, 26 (836,959)           (831,686)       (836,959)       (831,686)       
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 17,165,380        16,063,749    17,165,466    16,063,749    
หกั  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 21 (242,385)           (176,576)       (242,385)       (176,576)       
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 16,922,995        15,887,173    16,923,081    15,887,173    
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 21 355,129            269,538         355,129         269,538         
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 26 6,008,124         6,256,696      6,008,124      6,256,696      
ผลก าไรจากเงินลงทุน 9 355,510            1,348,153      355,510         1,348,153      
ผลก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 23 192,054            284,502         192,054         284,502         
รายไดอ่ื้น 26 61,774              59,508           53,689           51,451           
รวมรายได้ 23,895,586        24,105,570    23,887,587    24,097,513    
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 21 6,316,322         8,540,514      6,316,322      8,540,514      
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 21, 26 13,531,958        12,638,068    13,531,958    12,638,068    
หกั  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
            และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 21, 26 (401,996)           (436,544)       (401,996)       (436,544)       
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 21, 26 1,324,728         1,266,444      1,320,294      1,261,674      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 21 278,647            212,889         278,557         212,889         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22, 26 753,937            749,698         752,223         746,210         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 25 42,672              220,124         42,672           220,124         
รวมค่าใช้จ่าย 21,846,268        23,191,193    21,840,030    23,182,935    
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 2,049,318         914,377         2,047,557      914,578         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (308,156)           (52,993)         (308,156)       (52,993)         
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,741,162         861,384         1,739,401      861,585         
การด าเนินงานที่ยกเลกิ
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 11 - (251)              - -
ก าไรสุทธิ 1,741,162         861,133         1,739,401      861,585         
การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,741,144         861,386         1,739,401      861,585         
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (130)              

1,741,144         861,256         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 18                     (2)                  
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (121)              

18                     (123)              
1,741,162         861,133         

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด 1,741,162         861,133         1,739,401      861,585         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
     ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 521,449            (186,832)       521,449         (186,832)       
  การโอนกลบั (ก าไร) ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 48,010              (671,427)       48,010           (671,427)       
  ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ
    การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (114,406)           (529,051)       (114,406)       (529,051)       
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
      จากการด าเนินงานในต่างประเทศ - 3,900             - -
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 15 (123,916)           278,554         (123,916)       278,554         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 331,137            (1,104,856)    331,137         (1,108,756)    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ 331,137            (1,104,856)    331,137         (1,108,756)    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,072,299         (243,723)       2,070,538      (247,171)       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 2,072,281         (245,472)       2,070,538      (247,171)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18                     1,749             

2,072,299         (243,723)       

ก าไรต่อหุ้น 29
   ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1.020                0.505             
     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 - (0.001)           
      ก  าไรต่อหุ้นส าหรับงวด 1.020                0.504             1.019             0.505             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”



การป้องกนั เงนิลงทุนทีว่ดั ผลต่างจากอตัรา ส่วนของผู้มี
ความเส่ียงใน มูลค่ายุติธรรมผ่าน แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนได้เสียที่
กระแสเงนิสด ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่างบการเงนิ รวมส่วน ไม่มีอ านาจ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ  - สุทธิจาก อ่ืน - สุทธิจาก จากการด าเนินงาน ของผู้ถือหุ้น ควบคุม
และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จัดสรร ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้ ในต่างประเทศ ของบริษัท ของบริษัทย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,707,566    3,360,993       170,800              400,000           30,057,207      592,440                8,703,734                  (4,781)                     44,987,959    35,158           45,023,117      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด - - - - 861,256           - - - 861,256         (123)              861,133           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
   ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
       ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - (685,515)                    - (685,515)        - (685,515)         
   ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมตราสารอนุพนัธ์
       ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (423,241)               - - (423,241)        - (423,241)         
    ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
       จากการด าเนินงานในต่างประเทศ - - - - - - - 2,028                      2,028             1,872             3,900               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 861,256           (423,241)               (685,515)                    2,028                      (245,472)        1,749             (243,723)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563 1,707,566    3,360,993       170,800              400,000           30,918,463      169,199                8,018,219                  (2,753)                     44,742,487    36,907           44,779,394      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

 (หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว



การป้องกัน เงนิลงทุนทีว่ัด ส่วนของผู้มี

ความเส่ียงใน มูลค่ายุติธรรมผ่าน ส่วนได้เสียที่

กระแสเงนิสด ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมส่วน ไม่มอี านาจ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน  - สุทธิจาก อ่ืน - สุทธิจาก ของผู้ถือหุ้น ควบคุม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จัดสรร ภาษเีงนิได้ ภาษเีงนิได้ ของบริษทั ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 1,707,566    3,360,993        170,800              400,000           31,157,822      208,559                9,092,423                  46,098,163    226                46,098,389      
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (392,152)          - - (392,152)        - (392,152)         
ก าไรส าหรับงวด - - - - 1,741,144        - - 1,741,144      18                  1,741,162        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
   ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
       ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - 422,662                     422,662         - 422,662           
   ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์
       ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (91,525)                 - (91,525)          - (91,525)           
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 1,741,144        (91,525)                 422,662                     2,072,281      18                  2,072,299        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มถุินายน 2564 1,707,566    3,360,993        170,800              400,000           32,506,814      117,034                9,515,085                  47,778,292    244                47,778,536      

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”
 (หน่วย : พนับาท)



การป้องกนั เงนิลงทุนที่วดัมูลค่า
ความเส่ียงใน ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ กระแสเงนิสด เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจาก
และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทั่วไป ยงัไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ ภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,707,566               3,360,993                170,800               400,000              30,041,689          592,440                        8,703,734                         44,977,222          
ก าไรส าหรับงวด - - - - 861,585               - - 861,585               
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
       ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - (685,515)                          (685,515)              
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนั
       ความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (423,241)                      - (423,241)              
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 861,585               (423,241)                      (685,515)                          (247,171)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 1,707,566               3,360,993                170,800               400,000              30,903,274          169,199                        8,018,219                         44,730,051          

-                                        -                           -                          -                           -                                    -                                        -                           

-                              -                               -                           -                          -                           -                                        
       

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”
 (หน่วย : พนับาท)



การป้องกัน เงนิลงทุนทีว่ัดมูลค่า

ความเส่ียงใน ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน กระแสเงนิสด เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจาก

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ ภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 1,707,566              3,360,993                170,800              400,000             31,160,035         208,559                       9,092,423                        46,100,376         
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (392,152)             - - (392,152)             
ก าไรส าหรับงวด - - - - 1,739,401           - - 1,739,401           
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
   ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
       ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - 422,662                           422,662              
    ขาดทนุจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนั
       ความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (91,525)                        - (91,525)               
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 1,739,401           (91,525)                        422,662                           2,070,538           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มถุินายน 2564 1,707,566              3,360,993                170,800              400,000             32,507,284         117,034                       9,515,085                        47,778,762         

-                                       

       

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”
 (หน่วย : พันบาท)



 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 17,844,536     16,546,812     17,844,622     16,546,812     
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (204,750)         (548,125)         (204,750)         (548,125)         
ดอกเบ้ียรับ 5,118,630       5,140,830       5,118,630       5,140,265       
เงินปันผลรับ 923,509          1,154,587       923,509          1,154,587       
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 519,806          1,389,340       519,806          1,389,340       
รายไดอ่ื้น 59,029            65,023            53,750            51,448            
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน
   จากการรับประกนัภยัโดยตรง (13,725,746)    (12,167,187)    (13,725,746)    (12,167,187)    
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,402,300)      (1,374,015)      (1,398,420)      (1,368,834)      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (227,695)         (315,688)         (227,604)         (315,688)         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (735,271)         (789,895)         (739,726)         (782,110)         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (68,403)           (189,459)         (68,403)           (189,442)         
เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 9,547,592       22,377,081     9,547,592       22,377,081     
เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (14,440,579)    (30,206,847)    (14,440,579)    (30,206,847)    
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,208,358       1,082,457       3,202,681       1,081,300       

กระแสเงินสดใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (136,914)         (398,797)         (136,914)         (398,752)         
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (136,914)         (398,797)         (136,914)         (398,752)         

กระแสเงินสดใช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย (392,152)         - (392,152)         -
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (392,152)         - (392,152)         -

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ - 3,771              - -
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 2,679,292       687,431          2,673,615       682,548          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 8,072,221       13,441,883     8,061,451       13,367,366     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 4 10,751,513     14,129,314     10,735,066     14,049,914     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย : พนับาท)

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564



 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล ำเนำ                   
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น
เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือกำรรับประกันชีวิต ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทั                
อยูท่ี่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์วำ่ง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800  

  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัได้ขยำยวง
กวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำร
ด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่ง
ต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1  งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำทและ

ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี              
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นแบบยอ่ อยำ่งไรก็ตำม 
บริษัทได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนและ                              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของรวม
และเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรในรูปแบบเช่นเดียวกับงบกำรเงิน
ประจ ำปี และเป็นไปตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม                                
กำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำในกำรจดัท ำ                             
และยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกนัชีวิต ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 
2559 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป และ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี                        
4 เมษำยน 2562 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป  
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2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
ซ่ึงน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบกำรเงินประจ ำปีท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                
ทำงกำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว                        
ในงบกำรเงินระหว่ำงกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563                   
ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็น
ทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำก         
งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำไทยน้ี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรน้ีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน        
ทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชว้ิจำรณญำณกำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบ       
ต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละ
ค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้

2.5  รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจำกงบกำรเงิน          
ระหว่ำงกำลรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2564 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือน
และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 

   30 มิถุนำยน 
2564 

 31 ธันวำคม 
2563 

   ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั ไทย 99  99 
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บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือ             
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม                  
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

บริษทัน ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมตั้งแต่
วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทั 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและส่วนของเจำ้ของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

2.6 งบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำร 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                 
ในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน  

2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่ำงงวด บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด
ส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรปรับปรุงค ำนิยำมของธุรกิจ กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั 
และขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชีเก่ียวกบักำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินระหว่ำงกำล
ของบริษทั 
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2.8 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”) ได้เพิ่มข้อก ำหนด
เก่ียวกับขอ้ยกเวน้ชั่วครำวส ำหรับกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจกำรตอ้งถือ
ปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้
ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

 นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศเก่ียวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำร
ปรับปรุง ไดแ้ก่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว สืบเน่ืองมำจำกกำรปฏิรูปอตัรำ
ดอกเบ้ียอำ้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผ่อนปรนส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตำม
สัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงิน ท่ีเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 
รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส ำหรับกำรถือปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงโดยเฉพำะ
เป็นกำรชัว่ครำว และกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั  

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงมีกำรปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบักำรปรับปรุงเก่ียวกบั
กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ระยะท่ี 2 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง 
สัญญำประกันภัย มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ โดยไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญำตใหถื้อปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหำรของบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบังบกำรเงิน
ของบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำรของบริษทัอยู่
ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของ
บริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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3. นโยบำยกำรบัญชี 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำร
ค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ                            
เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน
2564 

 31 ธันวำคม 
2563 

 30 มถุินำยน
2564 

 31 ธันวำคม 
2563 

เงินสดในมือ 6,614  5,978  6,613  5,977 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 2,162,662  4,340,655  2,146,216  4,329,886 
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋สัญญำใชเ้งิน 8,582,237  3,725,588  8,582,237  3,725,588 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 10,751,513  8,072,221  10,735,066  8,061,451 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละตัว๋สัญญำใชเ้งินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 
ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563: อตัรำร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี) 

5. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับจ ำแนกตำมอำย ุ                   

คำ้งช ำระนบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 จำกกำรรับประกนัภัยโดยตรง 

 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563  
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ  1,762,668  1,715,483 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 98,808  47,118 
คำ้งรับ 30 - 60 วนั 33,691  18,669 
คำ้งรับ 60 - 90 วนั 13,544  3,175 
คำ้งรับเกินกวำ่ 90 วนั 17,319  1,576 
รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 1,926,030  1,786,021 
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ส ำหรับเบ้ียประกันภัยคำ้งรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรติดตำมหน้ี               
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำกำรช ำระหน้ี โดยหน้ีท่ีเกินกว่ำก ำหนดรับช ำระ บริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำย              
กบัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นรำยกรณีไป 

ส ำหรับเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับรำยบุคคลซ่ึงมีมูลค่ำเงินสดและคำ้งรับเกินกว่ำระยะเวลำท่ีบริษทัผ่อนผนั
ใหแ้ก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติัใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่ำเงินสดของกรมธรรมด์งักล่ำว 

6. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อประกอบดว้ยรำยกำร

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 2564  31 ธันวำคม 2563  
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ    
ส ำรองสินไหมทดแทน 132,264  141,559 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 542,794  475,248 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ  675,058  616,807 

7. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อประกอบดว้ยรำยกำร

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 2564  31 ธันวำคม 2563  
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 1,097,963  724,824 
ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ 1,097,963  724,824 
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8. สินทรัพย์และหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตรำสำรอนุพนัธ์จ ำแนกตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใช ้ดงัน้ี 

 

   30 มถุินำยน 2564  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   มูลค่ำยุติธรรม  วนัที ่30 มถุินำยน 2564 

 
 

ประเภทสัญญำและวตัถุประสงค์ 

 
 

จ ำนวนสัญญำ 

จ ำนวนเงนิ 
ตำมสัญญำ 
(พนัหน่วย) 

สินทรัพย์ 
(พนับำท)  

หนีสิ้น 
(พนับำท) 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

(พนับำท) 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ ำกำรบญัชีป้องกนั 
      ควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช ้

     

ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
99 

 
554,791 

 
52 

 
 

 
246,562 

  
(1,967) 

   52  246,562   

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีน ำกำรบญัชีป้องกนั 
      ควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช ้

     

ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 98 484,170 381,105  282,464  146,293 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ ์ 381,157  529,026   

 
   31 ธันวำคม 2563  ส ำหรับปีส้ินสุด 
   มูลค่ำยุติธรรม  วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 
 

ประเภทสัญญำและวตัถุประสงค์ 

 
 

จ ำนวนสัญญำ 

จ ำนวนเงนิ 
ตำมสัญญำ 
(พนัหน่วย) 

สินทรัพย์ 
(พนับำท)  

หนีสิ้น 
(พนับำท) 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

(พนับำท) 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ ำกำรบญัชีป้องกนั 
      ควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช ้

     

ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
           67 

 
578,708 

 
72,270 

  
73,940 

  
(43,715) 

ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด                     1 150,000 7,463  -  7,463 
   79,733  73,940  (36,252) 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีน ำกำรบญัชีป้องกนั 
      ควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช ้

     

ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 98 484,170 1,224,550  2,033  260,698 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 1,304,283  75,973   
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนำยน 2564 
  จ ำนวนเงนิ  มูลค่ำยุตธิรรมของสัญญำ 
  ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ประเภทสัญญำ  (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  474,170  373,343  282,464 
ยโูร  10,000  7,762  - 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เยน  355,775              42  1,564 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  97,147  -  116,556 
เหรียญสิงคโปร์  71,363  -  87,873 
ยโูร  30,506                10  40,569 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์  1,038,961  381,157  529,026 
 

 
 
 
 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  31 ธันวำคม 2563 

  จ ำนวนเงนิ  มูลค่ำยุตธิรรมของสัญญำ 

  ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ประเภทสัญญำ  (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 

       

สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ   474,170  1,197,924  2,033 
ยโูร  10,000  26,626  - 

สญัญำซ้ือขำยสินทรัพยล่์วงหนำ้       
บำท  150,000  7,463  - 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เยน  355,775  30  2,702 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  130,000  71,654  17,998 
เหรียญสิงคโปร์  66,223  120  24,930 
ยโูร  26,710  466  28,310 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์  1,212,878  1,304,283  75,973 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
9.1 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 วนัที่ 30 มถุินำยน 2564  วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 รำคำทุน  มูลค่ำยุตธิรรม  รำคำทุน  มูลค่ำยุตธิรรม 

เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน        
ตรำสำรทุน 34,019  24,217  28,840  14,040 
รวม 34,019  24,217  28,840  14,040 

หกั  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (9,802)  -  (14,800)  - 
รวมเงินลงทุนเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
    ผำ่นก ำไรขำดทุน                        24,217  24,217  14,040  14,040 

        
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 32,771,963  37,404,623  33,307,784  39,467,580 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 31,019,382  33,220,510  32,158,664  34,267,661 
ตรำสำรทุน 30,596,426  32,537,112  31,702,644  32,685,117 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 10,546,248  13,178,880  9,892,455  10,765,742 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 236,980  119,375  176,080  49,551 
รวม 105,170,999  116,460,500  107,237,627  117,235,651 

บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 11,289,501  -  9,998,024  - 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลคำ่ผำ่นก ำไร 
    ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 116,460,500  116,460,500  117,235,651  117,235,651 

        
   รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
   รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย       
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ   130,823,357    127,624,927 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน   64,702,232    60,622,139 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ   5,663,947    5,592,270 
รวม   201,189,536    193,839,336 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน   (305,466)    (277,561) 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
   ตดัจ ำหน่ำย 

  
200,884,070 

 
 
 

193,561,775 
       รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   317,368,787    310,811,466 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีกำรตั้ งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและค่ำเผื่อผลขำดทุน                                
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ ำนวนรวมทั้งส้ิน 129 ลำ้นบำท และ 356 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกำรตั้ งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและค่ำเผื่อผลขำดทุน                                
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ ำนวนรวมทั้งส้ิน 129 ลำ้นบำท และ 314 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 9.2 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
  

 
 

มูลค่ำยุติธรรม 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ทีรั่บรู้ในก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  
 
 

มูลค่ำยุติธรรม 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ทีรั่บรู้ในก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงนิลงทุนทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

       

ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 70,676,894  (50,965)  73,693,901  (34,276) 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั 
   ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 2) 100,072  (299)  100,284  (1,637) 
รวม 70,776,966  (51,264)  73,794,185  (35,913) 

 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 2564 

 มูลค่ำตำมบญัชี
ขั้นต้น 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

เงนิลงทุนทีว่ดัด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย       
ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
(Stage 1) 200,789,536  (103,986)  200,685,550 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3) 400,000  (201,480)  198,520 
รวม 201,189,536  (305,466)  200,884,070 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 มูลค่ำตำมบญัชี
ขั้นต้น 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

เงนิลงทุนทีว่ดัด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย       
ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
(Stage 1) 193,439,336  (76,081)  193,363,255 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3) 400,000  (201,480)  198,520 
รวม 193,839,336  (277,561)  193,561,775 

9.3 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีบริษทัจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัต่อไปน้ี 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งิน
และตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 1,247 ลำ้นบำท และ 1,476 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงออกโดยสำขำ              
ของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 1 - 5 ปี และ 1 - 6 ปี ตำมล ำดบั และ                 
มีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใชเ้งินและตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

(2)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน
จ ำนวนรวม 1,572 ลำ้นบำท และ 1,475 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ 
โดยสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ  4 - 6 ปี และ 5 - 6 ปี 
ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

9.4 เงินลงทุนท่ีติดภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ                  
ซ่ึงมีรำคำทุนหรือทุนตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 61,465 ลำ้นบำท และ 61,509 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั วำงไว้
กบันำยทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ำรองตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ท่ี 27 และขอ้ 28 
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9.5 ผลก ำไรจำกเงินลงทุน 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุนส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 
2563 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน                                 

ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือน                                      

ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
  2564  2563  2564  2563 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
 ผำ่นก ำไรขำดทุน 

  
- 

  
- 

  
6,440 

  
- 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
    ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  
213,462 

  
138,404 

 
349,070 

 
1,348,153 

รวมก ำไรจำกเงินลงทุน  213,462  138,404  355,510  1,348,153 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

    จัดตั้งขึน้   ทุนที่ออกและ       
บริษัท  ลกัษณะธุรกจิ  ในประเทศ  เรียกช ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน  รำคำทุน 

        30 มิถุนำยน       
2564 

 31 ธันวำคม 
    2563 

 30 มิถุนำยน        
2564 

 31 ธันวำคม 
              2563 

         30 มิถุนำยน                  
2564 

 31 ธันวำคม 
2563 

 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์  
   โบรคเกอร์ จ  ำกดั 

  
นำยหนำ้ประกนั                      

วินำศภยั 

  
 

ไทย 

 (พนับำท) 
 

24,000 

 (พนับำท) 
 

24,000 

 (ร้อยละ) 
 
99 

 (ร้อยละ) 
 

99 

 (พนับำท) 
 

23,760 

 (พนับำท) 
  

23,760 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย              23,760  23,760 
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11. กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวำคม 2563 บริษทัไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 
Limited Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีผลท ำให้บริษทัสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมบริษทัย่อย
ดังกล่ำว โดยบริษัทไม่ได้น ำฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยดังกล่ำวมำรวมใน         
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดสู้ญเสียอ ำนำจกำรควบคุม  ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัย่อยดงักล่ำวส ำหรับงวดก่อนสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมอยู่ภำยในขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนท่ี
ยกเลิกในงบกำรเงินรวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนำยน 2563 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกแสดงดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563      
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ       
รำยได ้     978 
ค่ำใชจ่้ำย     (762) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้     216 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (3) 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิสุทธิจำกภำษี     213 

    
ก ำไรต่อหุ้น*      
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)     0.001 

*  ก ำไรต่อหุน้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 
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(หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563      
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ       
รำยได ้     977 
ค่ำใชจ่้ำย                             (1,211) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้     (234) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        (17) 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิสุทธิจำกภำษ ี     (251) 

    
ขำดทุนต่อหุ้น*      
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)                                   (0.001) 

*  ขำดทุนต่อหุน้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 

12.  เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ
โดยจ ำแนกอำยตุำมเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 2564 

 เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
กรมธรรม์ประกนัภัย           

เป็นประกนั  

ทรัพย์สินจ ำนอง                
เป็นประกนั  อ่ืน ๆ  รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 9,630,763  1,824,688  17  11,455,468 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ        

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน -  58,617  -  58,617 
3 - 6 เดือน -  30,253  -  30,253 
6 - 12 เดือน -  8,236  -  8,236 
มำกกวำ่ 12 เดือน -  100,063  55  100,118 

รวม 9,630,763  2,021,857  72  11,652,692 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  (68,106)  -  (68,106) 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 9,630,763  1,953,751  72  11,584,586 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
กรมธรรม์ประกนัภัย           

เป็นประกนั  

ทรัพย์สินจ ำนอง                
เป็นประกนั  อ่ืน ๆ  รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 9,523,824  1,637,585  54  11,161,463 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ        

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน -  111,462  -  111,462 
3 - 6 เดือน -  1,990  -  1,990 
6 - 12 เดือน -  7,650  -  7,650 
มำกกวำ่ 12 เดือน -  99,648  55  99,703 

รวม 9,523,824  1,858,335  109  11,382,268 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  (68,690)  -  (68,690) 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 9,523,824  1,789,645  109  11,313,578 

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนำยน 2564 

 
 

กำรจัดช้ัน 

 เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ทรัพย์สินจ ำนอง 
เป็นประกนั 

 
อ่ืน ๆ  รวม 

เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั 
  ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 

 
1,883,305  17  1,883,322 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง 
  ดำ้นเครดิต (Stage 2) 

 
38,489  -  38,489 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3)  100,063  55  100,118 
รวม  2,021,857  72  2,021,929 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  (68,106)  -  (68,106) 
รวม  1,953,751  72  1,953,823 
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(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 ธันวำคม 2563 

 
 

กำรจัดช้ัน 

 เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ทรัพย์สินจ ำนอง 
เป็นประกนั 

 
อ่ืน ๆ  รวม 

เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั         
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1)  1,749,047  54  1,749,101 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง       
ดำ้นเครดิต (Stage 2)  9,640  -  9,640 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3)  99,648  55  99,703 
รวม  1,858,335  109  1,858,444 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  (68,690)  -  (68,690) 
รวม  1,789,645  109  1,789,754 

เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่ผูเ้อำประกนั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม ์และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน ก ำหนดวงเงินกูย้มืใหแ้ก่พนกังำนแต่ละรำยโดยกรณีบุคคลค ้ำประกนัดว้ยวงเงินสูงสุดท่ี  
0.1 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563                   
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำนมีจ ำนวนเงิน 0.02 ลำ้นบำท และ 0.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

เงินให้กูย้ืมแก่พนักงำนกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดือน             
ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  เงินให้
กูย้มืแก่พนกังำนกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัมีจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท และ 12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน  วนัที ่31 ธันวำคม 
 2564  2563 
    
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีต้นงวด/ปี 15,621  16,686 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด/ปี (532)  (1,065) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีส้ินงวด/ปี 15,089  15,621 

14. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564 

    เคร่ืองตกแต่ง    
  อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง 
 ติดตั้งและ

อุปกรณ์ 
 งำน 

ระหว่ำง 
 

         ทีด่นิ อำคำร  อำคำรชุด            ส ำนักงำน อ       ยำนพำหนะ            ก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 791,346 1,074,995 5,187 297,296 17,347 1,724 2,187,895 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน - 5 - 13,253 2,249 121,414 136,921 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด 
   - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 

 
- 

 
  - 

 
- 

 
(70) 

 
- 

 
- 

 
(70) 

โอนเขำ้ (ออก) - - -       2,220 - (2,220) - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด        - (19,231) (916) (34,444) (3,267)            - (57,858) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 791,346 1,055,769 4,271 278,255 16,329 120,918 2,266,888 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564 
    เคร่ืองตกแต่ง    
 

 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งำน
ระหว่ำง  

 ทีด่นิ อำคำร อำคำรชุด ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564    791,346 1,074,998 5,185 297,261 17,346 1,724 2,187,860 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน - 5 - 13,253 2,249 121,414 136,921 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี - - - (70) - - (70) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 2,220 - (2,220) - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - (19,231) (916) (34,436) (3,267) - (57,850) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 791,346 1,055,772 4,269 278,228 16,328 120,918 2,266,861 

15. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
15.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบ
ทำงภำษีท่ีเกิดจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  
 
 
 
 

30 มิถุนำยน 

  
 
 
 
 

31 ธันวำคม 

 ส่วนเปลีย่นแปลงใน 
สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้ 
รอกำรตดับัญชีที่รับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 มิถุนำยน 

 ส่วนเปลีย่นแปลงใน 
สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้ 
รอกำรตดับัญชีที่รับรู้เข้ำ 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 มถุินำยน 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี            
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 2,029,601  2,123,450  (44,790)  (45,316)  -  - 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 16,953  14,648  3,693  (6,245)  -  - 
ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 37,179  34,044  1,568  1,783  -  - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
    และค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำ 110,689  102,155 

 
34,647 

 
30,634 

 
- 

 
- 

อ่ืนๆ -  113,953  (19,448)  (45,034)  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี  2,194,422  2,388,250  (24,330)  (64,178)  -  - 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี            
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,979,088  1,743,201  74,079  16,485  179,406  980,780 
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 28,865  44,889  2,491  (11,760)  (311)  10,478 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 2,007,953  1,788,090  76,570  4,725  179,095  991,258 
สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 186,469  600,160  (100,900)  (68,903)  (179,095)  (991,258) 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
 
 
 
 

30 มิถุนำยน 

  
 
 
 
 

31 ธันวำคม 

 ส่วนเปลีย่นแปลงใน 
สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้ 
รอกำรตดับัญชีที่รับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุน 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 มิถุนำยน 

 ส่วนเปลีย่นแปลงใน 
สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้ 
รอกำรตดับญัชีที่รับรู้เข้ำ 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 มิถุนำยน 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี            
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 2,029,601  2,123,450  (93,849)  (101,339)  -  - 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 16,953  14,648  2,305  (6,160)  -  - 
ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 37,179  34,044  3,135  3,567  -  - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
    และค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำ 110,689  102,155 

 
8,534 

 
36,660 

 
- 

 
- 

อ่ืนๆ -  113,953  (113,953)  16,945  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี  2,194,422  2,388,250  (193,828)  (50,327)  -  - 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี            
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,979,088  1,743,201  89,090  31,039  146,797  (172,744) 
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 28,865  44,889  6,857  (22,530)  (22,881)  (105,810) 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 2,007,953  1,788,090  95,947  8,509  123,916  (278,554) 
สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 186,469  600,160  (289,775)  (58,836)  (123,916)  278,554 

15.2 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 

ส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั     
ภำษีเงินได ้ 18,381   - 18,381 - 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน - (5,843) - (5,843) 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
 และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 100,900 68,903 289,775 58,836 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของ 
ก ำไรหรือขำดทุน  119,281 63,060 308,156 52,993 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือน
และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน                                
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 870,695  693,692  2,049,318  914,377 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 173,949  138,801  409,511  182,916 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

      ของปีก่อน  - 
  

(5,843) 
 

- 
  

(5,843) 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย 
     ท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี 

 
(54,668) 

  
(69,898) 

  
(101,355) 

  
(124,080) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของ 
ก ำไรหรือขำดทุน  

 
119,281 

  
63,060 

  
308,156 

  
52,993 

 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน                                
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 869,746  694,003  2,047,557  914,578 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 173,949  138,801  409,511  182,916 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน  - 

  
(5,843) 

 
- 

  
(5,843) 

ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย 
 ท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี 

 
(54,668) 

  
(69,898) 

  
(101,355) 

  
(124,080) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของ 
 ก ำไรหรือขำดทุน 

 
119,281 

  
63,060 

  
308,156 

  
52,993 
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16. สินทรัพย์อ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 2564 
31 ธันวำคม 

2563  30 มถุินำยน 2564 
31 ธันวำคม 

2563  

ภำษีเงินไดจ่้ำยล่วงหนำ้ 325,762 275,740 325,762 275,740 
เงินมดัจ ำ  54,514 44,967 54,514 44,967 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน 33,535 197,830 33,535 197,830 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 20,730 14,270 20,730 14,270 
อ่ืน ๆ 187,271 132,788 173,574 122,025 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 621,812 665,595 608,115 654,832 

17. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 

 

หนีสิ้น 
ตำมสัญญำ
ประกนัภัย 

 หนีสิ้น           
ส่วนที่เอำ

ประกนัภัยต่อ 

 

สุทธิ 

 หนีสิ้น 
ตำมสัญญำ
ประกนัภัย 

 หนีสิ้น           
ส่วนที่เอำ

ประกนัภัยต่อ 

 

สุทธิ 
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 288,723,627  -  288,723,627  282,407,305  -  282,407,305 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน            
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 172,836  (132,264)  40,572  189,309  (141,559)  47,750 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 84,768  -  84,768  73,242  -  73,242 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั            
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,792,770  (542,794)  1,249,976  1,482,840  (475,248)  1,007,592 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 277,447  -  277,447  236,895  -  236,895 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  6,434,815  -  6,434,815  6,938,988  -  6,938,988 
รวมหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 297,486,263  (675,058)  296,811,205  291,328,579  (616,807)  290,711,772 
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17.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวด  ส ำหรับปี  ส ำหรับงวด  ส ำหรับปี 
 หกเดือนส้ินสุด  ส้ินสุด  หกเดือนส้ินสุด  ส้ินสุด 
 วนัที ่ 

30 มถุินำยน 
 วนัที ่

31 ธันวำคม 
 วนัที ่ 

30 มถุินำยน 
 วนัที ่

31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 282,407,305  277,488,536  282,407,305  277,488,525 
ส ำรองเพิ่มข้ึนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์        
   ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 14,307,144  32,614,960  14,307,144  32,614,971 
ส ำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์กรมธรรมป์ระกนัภยั        
   ขำดอำยกุำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (7,990,822)  (27,696,191)  (7,990,822)  (27,696,191) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 288,723,627  282,407,305  288,723,627  282,407,305 

17.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัที ่
30 มิถุนำยน 2564 

ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่ 

31 ธันวำคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 262,551 234,462 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งงวด/ปีปัจจุบนั 1,136,068 2,179,313 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งงวด/ปี (1,141,015) (2,151,224) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 257,604 262,551 
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17.3 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 
30 มิถุนำยน 2564 

 ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่ 

31 ธันวำคม 2563  

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,482,840  1,451,634 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับงวด/ปี 2,361,181  4,086,611 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (2,051,251)  (4,055,405) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 1,792,770  1,482,840 

17.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้ง
จ่ำยประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
เงินค่ำมรณกรรม   99,612  66,820 
เงินครบก ำหนด 145,161  139,688 
เงินจ่ำยตำมเง่ือนไข 31,328  29,105 
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 1,346  1,282 
รวมผลประโยชนต์ำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 277,447  236,895 
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17.5 หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หน้ีสินรับตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
เงินฝำกเน่ืองจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 6,216,530  6,613,326 
เบ้ียประกนัรับล่วงหนำ้ 135,132  240,624 
เจำ้หน้ีกรณียกเวน้ค่ำเบ้ียประกนัภยั 83,153  85,038 
รวมหน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 6,434,815  6,938,988 

18. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 1,205,237  798,906 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 1,205,237  798,906 

19. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มถุินำยน 

2564  
31 ธันวำคม 

2563 

 30 มถุินำยน 
2564  

31 ธันวำคม 
2563 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  158,265  145,012  157,783  144,530 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอ่ืน 28,158  25,737  28,111  25,690 
รวมภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 186,423  170,749  185,894  170,220 
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20. หนีสิ้นอ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน  
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

30 มถุินำยน  
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 451,044 528,616 449,738 527,864 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 239,939 209,500 240,115 209,414 
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บเงินแลว้แต่กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 12,620 33,098 12,620 33,098 
เงินรับรอกำรโอนบญัชี 180,725 92,936 180,725 92,936 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 177,391 150,737 177,391 150,737 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 60,691 110,886 60,691 110,886 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 20,768 53,846 20,734 53,809 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 77,735 - 77,735 - 
อ่ืนๆ 121,030 126,055 111,123 122,699 
รวมหน้ีสินอ่ืน 1,341,943 1,305,674 1,330,872 1,301,443 

21. ส่วนงำนด ำเนินงำน  
กลุ่มบริษัทและบริษทัน ำเสนอขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในรูปแบบเช่นเดียวกับกำรรำยงำนขอ้มูล               
ตำมประเภทกำรรับประกนัภยัท่ีตอ้งรำยงำนแก่คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (“คปภ.”) เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำน
ด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจประกนัชีวิต และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย ทั้งน้ี รำยกำรท่ีน ำเสนอในส่วนงำนด ำเนินงำนน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั
และบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้น                   
กำรตัดสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ี                        
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและบริษทั คือ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 

 

ผลติภัณฑ์
ประกนัชีวติ

ประเภทดั้งเดมิ 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน            
เงนิปันผล 

ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวติ

ประเภทดั้งเดมิ  
- แบบม ี
ส่วนร่วม 

ในเงนิปันผล 

ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวติ

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี  
ส่วนร่วมใน           
เงนิปันผล 

ประกนั
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       

เบ้ียประกนัภยัรับ 6,646,277 1,252,119 102,922 11,516 - 8,012,834 

หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำก 
 กำรเอำประกนัภยัต่อ (250,571) - - - - (250,571) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 6,395,706 1,252,119 102,922 11,516 - 7,762,263 
บวก(หกั) ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

 ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้(เพิ่มข้ึน) 
ลดลงจำกงวดก่อน 8,499 - - (282) - 8,217 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ       
จำกกำรประกนัภยัต่อ 6,404,205 1,252,119 102,922 11,234 - 7,770,480 

รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 74,081 - - - - 74,081 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 6,478,286 1,252,119 102,922 11,234 - 7,844,561 

       
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยั
ระยะยำวเพิ่มข้ึนจำกงวดก่อน 1,845,116 819,259 122,580 - - 2,786,955 

ผลประโยชนจ่์ำยตำมกรมธรรม ์       
 ประกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทน  
    - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 6,251,879 4,280 11,530 217 - 6,267,906 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 591,452 59,129 4,282 68 2,245 657,176 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 134,283 15,759 1,448 164 1 151,655 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 8,822,730 898,427 139,840 449 2,246 9,863,692 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 

 

ผลติภัณฑ์
ประกนัชีวติ

ประเภทดั้งเดมิ 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน            
เงนิปันผล 

ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวติ

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี  
ส่วนร่วมใน           
เงนิปันผล 

ประกนั
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ  6,663,516           163,645  11,352  -   6,838,513  

หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำก 
 กำรเอำประกนัภยัต่อ 

           
(244,172)  - - - (244,172) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ     6,419,344           163,645 11,352 -       6,594,341  
บวก (หกั) ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

 ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้(เพิ่มข้ึน) 
ลดลงจำก ปีก่อน 

               
82,962  - (75) - 

               
82,887  

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ      
จำกกำรประกนัภยัต่อ 6,502,306 163,645    11,277  -      6,677,228  

รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ    89,196 - - - 89,196 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 6,591,502 163,645 11,277 -    6,766,424  

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยั
ระยะยำวเพิ่มข้ึนจำกงวดก่อน 

           
2,207,919           127,347  - - 

           
2,335,266  

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม ์      
 ประกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทน  
    - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ    5,449,798             17,188  925 - 5,467,911  
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ     539,637              5,592               310         2,449    547,988  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน   92,872              1,945               141  -       94,958  

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 8,290,226           152,072            1,376         2,449     8,446,123  
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 

 

ผลติภัณฑ์
ประกนัชีวติ

ประเภทดั้งเดมิ 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน            
เงนิปันผล 

ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวติ

ประเภทดั้งเดมิ  
- แบบม ี
ส่วนร่วม 

ในเงนิปันผล 

ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวติ

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี  
ส่วนร่วมใน           
เงนิปันผล 

ประกนั
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       

เบ้ียประกนัภยัรับ 16,437,264 1,353,297 189,116 22,662 - 18,002,339 

หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำก 
 กำรเอำประกนัภยัต่อ (836,959) - - - - (836,959) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 15,600,305 1,353,297 189,116 22,662 - 17,165,380 
หกั ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

 ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดเ้พิ่มข้ึน
จำกงวดก่อน (242,124) - - (261) - (242,385) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ       
จำกกำรประกนัภยัต่อ 15,358,181 1,353,297 189,116 22,401 - 16,922,995 

รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 355,129 - - - - 355,129 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 15,713,310 1,353,297 189,116 22,401 - 17,278,124 

       
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยัระยะยำวเพิ่มข้ึน          
จำกงวดก่อน 5,001,661 1,114,389 200,272 - - 6,316,322 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม ์       
 ประกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทน  
    - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 13,070,027 7,508 49,427 3,000 - 13,129,962 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,196,155 114,668 8,749 722 4,434 1,324,728 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 259,108 16,816 2,350 282 91 278,647 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 19,526,951 1,253,381 260,798 4,004 4,525 21,049,659 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 
 ผลติภัณฑ์

ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดมิ 

- แบบไม่ม ี      
ส่วนร่วมใน 
เงนิปันผล 

 ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวติ

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงนิปันผล 

 

ประกนั 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย          
เบ้ียประกนัภยัรับ 16,647,060  225,885  22,490  -  16,895,435 
หกั   เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (831,686)  -  -  -  (831,686) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 15,815,374  225,885  22,490  -  16,063,749 
บวก (หกั)  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น  
                      รำยได ้(เพิ่มข้ึน) ลดลงจำกปีก่อน (176,716) 

 
- 

 
140 

 
- 

  
(176,576) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ          
จำกกำรประกนัภยัต่อ 15,638,658  225,885  22,630  -  15,887,173 

รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 269,538  -  -  -  269,538 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 15,908,196  225,885  22,630  -  16,156,711 

          
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย          
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยั 
 ระยะยำวเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 

 
8,321,823 

  
218,691 

 
- 

 
- 

  
8,540,514 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและ          
    ค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 12,157,725  38,788  5,011  -  12,201,524 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,250,315  10,945  415  4,769  1,266,444 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 210,029  2,600  260  -  212,889 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 21,939,892  271,024  5,686  4,769  22,221,371 
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22. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                 
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน                                 
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 228,449  242,751  456,231  445,760 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 42,016  45,384  80,272  88,706 
ค่ำภำษีอำกร 708  374  1,203  1,255 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 119,804  98,025  216,231  213,977 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 390,977  386,534  753,937  749,698 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                 
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน                                 
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 227,630  241,275  454,558  442,505 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 41,937  45,275  80,112  88,492 
ค่ำภำษีอำกร 708  374  1,203  1,255 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 119,803  98,029  216,350  213,958 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 390,078  384,953  752,223  746,210 
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23. ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิ ถุนำยน 2564 และ 2563 ผลก ำไร (ขำดทุน)                              
จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับงวดสำมเดือน                                  
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน                                   
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

  2564  2563  2564  2563 
ผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรปรับมูลค่ำ 
    เงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทุน 

 
89 

 
3,432 

 
4,997 

 
(6,600) 

ผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกสัญญำซ้ือขำย 
    เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
(152,590) 

 
173,555 

 
(340,995) 

 
(167,116) 

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 
221,848 

 
(426,020) 

 
493,767 

 
570,863 

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรตีรำคำมูลค่ำยติุธรรม 
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
12,454 

 
(58,797) 

 
34,285 

 
(112,645) 

รวมผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม  81,801  (307,830)  192,054  284,502 

24. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีรำคำตลำดเป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงมำตรฐำน                     

กำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีรำคำทุน
หรือวิธีรำยไดเ้ป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำวแทน 

ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช้ กิจกำรตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ (observable 

inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จะวดัมูลค่ำยติุธรรมใหม้ำกท่ีสุด  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็น 
3 ระดบั ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยอ์ยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินใน

อนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  



 
- 32 - 

 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มถุินำยน 2564 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์        

สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  381,105  -  381,105 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  52  -  52 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน         
ตรำสำรทุน 24,217  -  -  24,217 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ตรำสำรทุน 32,820,525  -  1,089,615  33,910,140 
ตรำสำรหน้ี 4,365,230  75,365,765  2,819,365  82,550,360 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์        

สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  282,464  -  282,464 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  246,562  -  246,562 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์        
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  1,224,550  -  1,224,550 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  72,270  -  72,270 
สัญญำซ้ือขำยสินทรัพยล่์วงหนำ้ -   7,463  -   7,463 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน        
ตรำสำรทุน 14,040  -  -  14,040 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ตรำสำรทุน 32,963,937  -  1,089,260  34,053,197 
ตรำสำรหน้ี 3,437,911  76,793,296  2,951,247  83,182,454 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์        
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  2,033  -  2,033 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  73,940  -  73,940 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 
ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีไม่รวมหน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนและท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข) มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ค ำนวณโดย
ใชมู้ลค่ำสุทธิตำมบญัชี ท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน 

ค) มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ ท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอตัรำแลกเปล่ียน และคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ีย
เป็นอตัรำคิดลด 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 
ก) มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ค ำนวณโดย

วิธีมูลค่ำเทียบเคียงอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของเงินลงทุนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรม
เดียวกนัและวิธีกำรคิดลดเงินปันผล 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ                   
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อตัรำดอกเบ้ีย
อำ้งอิงเป็นอตัรำคิดลด 

ค) มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์
วิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ คือ กำรประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรสร้ำงอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ ณ ปัจจุบนั แลว้หักลบดว้ยค่ำเส่ือมรำคำตำม
อำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ยมูลค่ำตลำดของท่ีดิน 

ง) มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียพนัธบตัรท่ีปลอดดอกเบ้ีย 

จ) มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั ทั้งน้ีมูลค่ำ
ท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย    

ตรำสำรหน้ี 221,468,891  225,947,379 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 36,248  36,506 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 
  โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 11,452,527 

 
11,299,308 

  โดยมีอสงัหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั 1,944,657  1,781,135 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยต่์อไปน้ีมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
• เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 

25. ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มิถุนำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2564  2563  2564  2563 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 42,603  188,132  43,256  204,360 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 2,023  1,857  (584)  15,764 

รวม 44,626  189,989  42,672  220,124 
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26. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของ

ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  ประเภทกจิกำร  ควำมสัมพนัธ์กบับริษัท 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  ธนำคำร  มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  ประกนัภยั  กำรถือหุน้และมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัววิฒัน์ จ  ำกดั  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน)  ประกนัชีวติ  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ  ำกดั (มหำชน)  กำรแพทย ์  มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้ำตำลรำชบุรี จ  ำกดั  อุตสำหกรรม  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒัน์ จ  ำกดั  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่

ของบริษทั 
บริษทั อำคำรกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ำกดั  ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น  มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  ธุรกิจบริกำร  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั (มหำชน)  อุตสำหกรรม  มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน)  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อำเซียคลงัสินคำ้ จ  ำกดั  ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น  ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั  พำณิชย ์  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั  จดักำรกองทุน  มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  หลกัทรัพย ์  เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั  นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ไอ-ไดเร็คท ์ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั  นำยหนำ้ประกนัชิวติ  มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยส์ี จ  ำกดั (มหำชน)  อุตสำหกรรม  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company (1) 

 ประกนัชีวติ  เป็นบริษทัยอ่ย 

(1) ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันจนถึงว ันท่ี 9 ธันวำคม 2563 เน่ืองจำกบริษัทได้จ  ำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance 
(Compodia) Public Limited Company ตั้งแต่วนัดงักล่ำวแลว้ 
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ในระหว่ำงงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อย                   
มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และ
เกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 

 

 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั                            
เบ้ียประกนัภยัรับ 5,356  2,357  6,693  2,456  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 148,330  105,620  561,601  348,966  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 50,564  37,128  207,601  104,896  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินและหุน้กู ้

89,232  103,560  178,460  205,977  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มื 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 
 เป็นประกนั                                             

1,908  2,360  3,846  3,885  อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัคิดใหก้บั 
 ผูกู้ย้มืทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 106,216  140,081  196,087  227,947  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 2,710  2,920  5,798  6,041  อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
รำยไดค่้ำธรรมเนียม     
 นำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

20,413  14,601  42,866  31,542  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ 
 ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซ้ือ
ขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

177,255  (158,196)  418,505  121,432  เป็นไปตำมเง่ือนไขสญัญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 200,058  170,074  408,798  437,141  อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น 
 อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับเป็น 
 ปกติทำงกำรคำ้ 

ค่ำสินไหมรับคืนจำก 
 กำรประกนัต่อ 

108,710  88,157  271,088  198,546  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำสินไหมจ่ำยและ 
 ค่ำตรวจสุขภำพ                                              

9,019  4,890  16,765  10,851  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 47,156  37,058  91,206  78,891  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 333  627  692  1,948  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 

 

 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั                            
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 940  16,825  1,931  33,967  ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตร

ละประมำณ 90 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำรตำรำง
เมตรละประมำณ 29 บำทต่อเดือน  ตำม
สญัญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ
ประมำณ 44 บำท และ 138 บำทต่อเดือน 
และค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 91 บำท 
และ 307 บำทต่อเดือน 

ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตร
ละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 บำท 
และ 315 บำทต่อเดือนและค่ำบริกำรตำรำง
เมตรละประมำณ 342 บำท และ 200 บำทต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 1,473  928  2,479  2,469  เป็นตำมเง่ือนไขสญัญำและเป็นรำคำท่ีคิด 
กบัสมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 

 

 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษัทย่อย          
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร -  133  86  273  อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำ 

 และค่ำบริกำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน           
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
เบ้ียประกนัภยัรับ 5,356  2,357  6,693  2,456  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 148,330  105,620  561,601  348,966  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 50,564  37,128  207,601  104,896  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร 
 ตัว๋สญัญำใชเ้งินและหุน้กู ้

89,228  103,556  178,456  205,973  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืโดยมี
ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั                                            

1,908  2,360  3,846  3,885  อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัคิดใหก้บัผูกู้ย้มื 
 ทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 106,216  140,081  196,087  227,947  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำธรรมเนียม 
นำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

20,413  14,601  42,866  31,542  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำย 
หลกัทรัพย ์

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซ้ือ
ขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

177,255  (158,196)  418,505  121,432  เป็นไปตำมเง่ือนไขสญัญำ 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินำยน 
 

 

 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ     200,058  170,074  408,798  437,141  อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น 

 อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับเป็นปกติ
ทำงกำรคำ้ 

ค่ำสินไหมรับคืนจำกกำร 
ประกนัภยัต่อ 

108,710  88,157  271,088  198,546  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำสินไหมจ่ำยและ 
 ค่ำตรวจสุขภำพ                                             

9,019  4,890  16,765  10,851  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 47,136  37,042  91,159  78,854  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 332  619  684  1,940  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

940  16,825  1,931  33,967  ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน 
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสญัญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำ
ตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท และ 138 
บำทต่อเดือน และค่ำบริกำรตำรำงเมตรละ
ประมำณ 91 บำท และ 307 บำทต่อเดือน 

ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 
บำท และ 315 บำทต่อเดือน และค่ำบริกำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำท และ 
200 บำทต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ -  13  16  207  เป็นตำมเง่ือนไขสญัญำและเป็นรำคำท่ีคิด
กบัสมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เบ้ียประกนัภยัรับจำกช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย Bancassurance มีจ  ำนวนโดยประมำณร้อยละ 57.62  และร้อยละ 58.51 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 
ตำมล ำดบั (ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563: โดยประมำณร้อยละ 52.84 
และร้อยละ 56.27 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ตำมล ำดบั) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนำยน 

2564  
31 ธันวำคม 

2563 
 30 มิถุนำยน 

2564  
31 ธันวำคม 

2563 
บริษัทย่อย        
หน้ีสินอ่ืน        
   เงินมดัจ ำ -  -  66  66 
รวมหน้ีสินอ่ืน -  -  66  66 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน        
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                                                            
(รวมอยูใ่นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) 1,507,056  3,585,042 

 
1,491,224 

 
3,574,885 

สินทรัพยล์งทุน        
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 12,361,651  16,717,195  12,361,651  16,717,195 
เงินใหกู้ย้มื 143,031  151,185  143,031  151,185 

รวมสินทรัพยล์งทุน 12,504,682  16,868,380  12,504,682  16,868,380 

        
ลูกหน้ีจำกกำรประกนัภยัต่อ 409,538  209,920  409,538  209,920 
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 6,796,387  6,642,438 

 
6,796,387 

 
6,642,438 

สินทรัพยอ่ื์น 3,650  15,023  380  9,909 
เจำ้หน้ีจำกกำรประกนัภยัต่อ 402,370  150,843  402,370  150,843 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 2,553  5,542  2,553  5,542 
เจำ้หน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 7,029,714  6,546,170 

 
7,029,714 

 
6,546,170 

หน้ีสินอ่ืน 124,004  176,534  115,579  173,169 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับงวดสำมเดือน                                  
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน                                   
ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

  2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  16.81  20.81  33.61  36.02 
ผลประโยชน์ระยะยำว  0.54  0.74  1.08  1.48 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั  17.35  21.55  34.69  37.50 

 
27. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัไดว้ำงหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันำยทะเบียน                

ตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวิตดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม 

พนัธบตัรรัฐบำล 22,932 26,935 22,973 30,090 

28. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  บริษทัไดว้ำงหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยั

กบันำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวิตดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563  

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม 

พนัธบตัรรัฐบำล 58,243,722 70,093,353 58,286,270 76,622,708 
พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ 3,198,750 3,552,827 3,199,448 3,622,938 
รวม 61,442,472 73,646,180 61,485,718 80,245,646 
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29. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ก ำไรสุทธิ (พนับำท) 751,405  630,637   -  111  751,405  630,748 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุน้) 1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน* (บำทต่อหุน้)         0.440  0.369       -  0.001  0.440  0.370 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินำยน 

 2564  2563 

ก ำไรสุทธิ (พนับำท) 750,465  630,943 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุน้) 1,707,566  1,707,566 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน* (บำทต่อหุน้) 0.440  0.369 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (พนับำท) 1,741,144  861,386  -  (130)  1,741,144  861,256 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุน้) 1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน*  
     (บำทต่อหุน้) 1.020  0.505  -  (0.001)  1.020  0.504 

 
 
 
 
 
 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินำยน 

 2564  2563 

ก ำไรสุทธิ (พนับำท) 1,739,401  861,585 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุน้) 1,707,566  1,707,566 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน* (บำทต่อหุน้) 1.019  0.505 
* ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 
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30. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ในระหว่ำงงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563: ไม่มี) ประกอบดว้ย 

 อนุมัติโดย  จ ำนวนเงนิปันผลรวม  จ ำนวนเงนิปันผลต่อหุ้น 

   (ล้ำนบำท)  (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2563 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2564 
และอนุมติัโดย คปภ. เม่ือวนัท่ี  
26 เมษำยน 2564 

 

392 

 

0.23 
รวมเงนิปันผลจ่ำยในระหว่ำงงวด 2564   392  0.23 

31. ภำระผูกพนั 
31.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสัญญำก่อสร้ำงอำคำรกบับริษทั

ภำยในประเทศเป็นจ ำนวนเงิน 946.84 ลำ้นบำท และ 979.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัมี
ภำระผูกพันคงเหลือท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเป็นจ ำนวน 88.96 ล้ำนบำท และ 175.12 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

31.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร รถยนตแ์ละ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 1 ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร และประมำณ                   
1 ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำรถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญำดงักล่ำวเป็นสญัญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ       
ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อ่ืนๆ 16.64  14.79  31.43 
สัญญำบริกำร 12.72  -  12.72 
รวม 29.36  14.79  44.15 
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 3.07  1.83  4.90 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อ่ืนๆ 17.82  17.05  34.87 
สัญญำบริกำร 7.79  5.85  13.64 
รวม 28.68  24.73  53.41 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนและ                     
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 จ  ำนวน 6.26 ลำ้นบำท และ 11.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
(ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563: จ  ำนวน 11.62 ลำ้นบำท 
และ 19.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

31.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร
จ ำนวน 1.6 ลำ้นบำท และ 1.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

32. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยและคดีควำม                  
ยงัไม่ส้ินสุดจ ำนวนรวมประมำณ 6 ลำ้นบำท และ 5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั 
บริษทัไม่ไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินค่ำควำมเสียหำยจำกคดีควำมดงักล่ำว เน่ืองจำกยงัคงมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัผลของกำรพิจำรณำคดี 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 
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