
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และ                 
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.7 และขอ้ 3.4 กลุ่มบริษทัไดน้ าแนวปฏิบติั
ทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษทัเลือกใช้                    
วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลังจากการปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุง                      
ก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้งวดของงวดปัจจุบนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุป               
ท่ีเปล่ียนไปในเร่ืองน้ี 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



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

30  กนัยายน 31 ธันวาคม 30  กนัยายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 9,122,012                13,441,883         9,040,663               13,367,366            
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5 2,337,940                1,800,658           2,337,940               1,800,658              
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 2,525,090                1,684,133           2,524,667               1,684,133              
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6, 17 742,341                   549,701              742,341                  549,701                 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 7 947,222                   1,044,316           947,222                  1,044,316              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 542,700                   998,121              542,700                  998,121                 
สินทรัพยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์ 9 310,537,581            300,136,746       310,537,581           300,136,746          
   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                     - 56,409                    56,409                   
   เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 12 11,894,381              11,221,668         11,894,381             11,221,668            
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 15,888                     16,686                15,888                    16,686                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,914,259                1,425,696           1,914,217               1,425,472              
คา่ความนิยม 4,955                       4,955                  -                    -
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 28,143                     3,932                  28,128                    3,932                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 1,500,242                920,739              1,500,242               920,739                 
สินทรัพยอ่ื์น 16 731,851                   430,840              700,735                  395,501                 
รวมสินทรัพย์ 342,844,605            333,680,074       342,783,114           333,621,448          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



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

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 17 297,306,544            286,641,828       297,306,543           286,641,817          
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 18 1,104,180                1,128,743           1,104,180               1,128,743              
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 8 377,168                   118,273              377,168                  118,273                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                     90,826                - 90,826                   
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 235,894                   213,860              234,921                  211,877                 
หน้ีสินอ่ืน 20 1,451,523                1,226,094           1,443,780               1,215,357              
รวมหนีสิ้น 300,475,309            289,419,624       300,466,592           289,406,893          
ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,708,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,708,000                1,708,000           1,708,000               1,708,000              
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั  1,707,566,000 หุน้
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้     1,707,566                1,707,566           1,707,566               1,707,566              

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 3,360,993                3,360,993           3,360,993               3,360,993              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 170,800                   170,800              170,800                  170,800                 
      เงินส ารองทัว่ไป 400,000                   400,000              400,000                  400,000                 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 30,955,264              31,055,142         30,938,880             31,039,624            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
      ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,611,589                7,535,572           5,611,589               7,535,572              
   ส่วนเกินทนุจากการวดัมลูคา่ตราสารอนุพนัธส์ าหรับ
     การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
     - สุทธิจากภาษีเงินได้ 126,694                   - 126,694                  -

(1,588)                      (4,781)                - -
42,331,318              44,225,292         42,316,522             44,214,555            

37,978                     35,158                - -
รวมส่วนของเจ้าของ 42,369,296              44,260,450         42,316,522             44,214,555            
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 342,844,605            333,680,074       342,783,114           333,621,448          

-                           -                     -                          -                        

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

งบการเงนิรวม

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย : พนับาท)

   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
     จากการด าเนินงานในต่างประเทศ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การด าเนนิงานต่อเน่ือง
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 21, 26 9,803,494      9,878,123      9,803,494      9,878,173     
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 21, 26 (246,281)        (296,797)        (246,281)        (296,797)       
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 9,557,213      9,581,326      9,557,213      9,581,376     
บวก (หกั)  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน 21 186,262         (43,006)          186,262         (43,006)         
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 9,743,475      9,538,320      9,743,475      9,538,370     
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 21 95,140           67,155           95,140           67,155          
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 26 3,094,577      3,279,950      3,094,577      3,279,950     
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 9 (235,545)        937,458         (235,545)        937,458        
ผลก าไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 23 97,619           55,724           97,619           55,724          
รายไดอ่ื้น 26 29,226           41,883           24,858           36,016          
รวมรายได้ 12,824,492    13,920,490    12,820,124    13,914,673   
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 21 2,089,618      4,741,749      2,089,618      4,741,749     
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 21, 26 8,786,046      6,162,134      8,786,046      6,162,134     
หกั  ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
            และคา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 21, 26 (173,385)        (205,435)        (173,385)        (205,435)       
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 21, 26 860,189         806,760         858,019         804,026        
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 21 212,763         141,808         212,763         141,808        
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22, 26 404,820         430,368         403,850         428,603        
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 25 (8,686)            - (8,686)            -
รวมค่าใช้จ่าย 12,171,365    12,077,384    12,168,225    12,072,885   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 653,127         1,843,106      651,899         1,841,788     
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (69,720)          (413,030)        (69,720)          (413,030)       
ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานต่อเน่ือง 583,407         1,430,076      582,179         1,428,758     
การด าเนนิงานทีย่กเลกิ
ขาดทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 11 (37)                 (187)               - -
ก าไรสุทธิ 583,370         1,429,889      582,179         1,428,758     

การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 583,394         1,430,064      582,179         1,428,758     
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (20)                 (98)                 

583,374         1,429,966      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 13                  12                  
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (17)                 (89)                 

(4)                   (77)                 
583,370         1,429,889      

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรส าหรับงวด 583,370         1,429,889      582,179         1,428,758     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม
     ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (3,075,704)     (18,963)          (3,075,704)     (18,963)         
  การโอนกลบั (ก าไร) ขาดทนุท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม
    ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 67,370           (320,536)        67,370           (320,536)       
  ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับ
    การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (53,132)          - (53,132)          -
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 2,241             (58)                 - -
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 15 612,331         60,701           612,331         60,701          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,446,894)     (278,856)        (2,449,135)     (278,798)       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (2,446,894)     (278,856)        (2,449,135)     (278,798)       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,863,524)     1,151,033      (1,866,956)     1,149,960     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั (1,864,596)     1,151,138      (1,866,956)     1,149,960     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,072             (105)               

(1,863,524)     1,151,033      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 29
   ก  าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.342             0.837             
     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 (0.001)            (0.001)            
      ก  าไรต่อหุน้ส าหรับงวด 0.341             0.836             0.341             0.837            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พนับาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การด าเนนิงานต่อเน่ือง
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 21, 26 26,698,929    27,481,608    26,698,929    27,481,714    
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 21, 26 (1,077,967)     (1,065,892)     (1,077,967)     (1,065,892)     
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 25,620,962    26,415,716    25,620,962    26,415,822    
บวก (หกั)  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน 21 9,686             (76,234)          9,686             (76,234)          
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 25,630,648    26,339,482    25,630,648    26,339,588    
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 21 364,678         294,987         364,678         294,987         
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 26 9,351,273      9,597,561      9,351,273      9,597,561      
ผลก าไรจากเงินลงทนุ 9 1,112,608      927,274         1,112,608      927,274         
ผลก าไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 23 382,121         310,394         382,121         310,394         
รายไดอ่ื้น 26 88,734           148,793         76,309           132,708         
รวมรายได้ 36,930,062    37,618,491    36,917,637    37,602,512    
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 21 10,630,132    828,904         10,630,132    828,904         
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 21, 26 21,424,114    28,964,673    21,424,114    28,964,673    
หกั  ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
            และคา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 21, 26 (609,929)        (696,480)        (609,929)        (696,480)        
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 21, 26 2,126,633      2,345,186      2,119,693      2,337,536      
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 21 425,652         430,898         425,652         430,890         
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22, 26 1,154,518      1,228,817      1,150,060      1,223,880      
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 25 211,438         - 211,438         -
รวมค่าใช้จ่าย 35,362,558    33,101,998    35,351,160    33,089,403    
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,567,504      4,516,493      1,566,477      4,513,109      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (122,713)        (783,361)        (122,713)        (783,361)        
ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานต่อเน่ือง 1,444,791      3,733,132      1,443,764      3,729,748      
การด าเนนิงานทีย่กเลกิ
ขาดทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 11 (288)               (2,088)            - -
ก าไรสุทธิ 1,444,503      3,731,044      1,443,764      3,729,748      

การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,444,780      3,733,099      1,443,764      3,729,748      
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (150)               (1,086)            

1,444,630      3,732,013      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 11                  33                  
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (138)               (1,002)            

(127)               (969)               
1,444,503      3,731,044      

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรส าหรับงวด 1,444,503      3,731,044      1,443,764      3,729,748      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม
     ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (3,262,536)     5,592,349      (3,262,536)     5,592,349      
  การโอนกลบัก าไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทนุ
    ท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (604,057)        (312,323)        (604,057)        (312,323)        
  ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับ
    การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (582,183)        - (582,183)        -
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 6,140             227                - -
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 15 890,885         (1,056,005)     890,885         (1,056,005)     
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,551,751)     4,224,248      (3,557,891)     4,224,021      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (3,551,751)     4,224,248      (3,557,891)     4,224,021      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (2,107,248)     7,955,292      (2,114,127)     7,953,769      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั (2,110,068)     7,956,153      (2,114,127)     7,953,769      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,820             (861)               

(2,107,248)     7,955,292      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 29
   ก  าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.846             2.186             
     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 (0.001)            (0.001)            
      ก  าไรต่อหุน้ส าหรับงวด 0.845             2.185             0.846             2.184             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”



ผลต่างของอัตรา ส่วนของผู้มี

ส่วนเกินทุนจากการ แลกเปลี่ยนจาก ส่วนได้เสียที่

วัดมูลค่าเงนิลงทุน การแปลงค่า รวมส่วน ไม่มอี านาจ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน เผ่ือขาย - สุทธิจาก งบการเงนิทีเ่ป็น ของผู้ถือหุ้น ควบคุม

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 1,707,566     3,360,993        170,800                  400,000      27,908,092      4,961,857               (4,700)                     38,504,608      3,548               38,508,156      

เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (1,227,130)      - - (1,227,130)      - (1,227,130)      

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - - - 34,836             34,836             

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด - - - - 3,732,013        - - 3,732,013        (969)                3,731,044        

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด

    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย

       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - 4,224,021               - 4,224,021        - 4,224,021        

    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

       ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - - - - - 119                         119                  108                  227                  

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 3,732,013 4,224,021 119 7,956,153 (861)                7,955,292

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2562 1,707,566     3,360,993        170,800                  400,000      30,412,975      9,185,878               (4,581)                     45,233,631      37,523             45,271,154      
-                 -                   884,767       (278,798)            (30)                     605,939       (331)             605,608       

งบการเงนิรวม

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

 (หน่วย : พันบาท)

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



การป้องกัน เงนิลงทุนที่วัด ผลต่างจากอัตรา ส่วนของผู้มี

ความเส่ียงใน มูลค่ายุตธิรรมผ่าน แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนได้เสียที่

กระแสเงนิสด ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่างบการเงนิ รวมส่วน ไม่มอี านาจ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน  - สุทธิจาก อ่ืน - สุทธิจาก จากการด าเนินงาน ของผู้ถือหุ้น ควบคุม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร ภาษเีงนิได้ ภาษเีงนิได้ ในต่างประเทศ ของบริษทั ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้เดมิ 1,707,566    3,360,993        170,800               400,000            31,055,142       - 7,535,572                   (4,781)                     44,225,292     35,158           44,260,450      
ปรับปรุงรายการตามการปฎิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบั

         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการจดัประเภทรายการใหม่ 3.4 - - - - (966,927)          - 966,927                      - - - -
         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการวดัมูลค่ารายการใหม่ 3.4 - - - - (31,008)            592,440                 201,235                      - 762,667          - 762,667           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 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      
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (546,573)          - - - (546,573)        - (546,573)          
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด - - - - 1,444,630         - - - 1,444,630       (127)               1,444,503        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
   ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

       ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - (3,092,145)                 - (3,092,145)     - (3,092,145)       
   ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์
       ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (465,746)                - - (465,746)        - (465,746)          
    ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
       จากการด าเนินงานในต่างประเทศ - - - - - - - 3,193                       3,193              2,947             6,140               
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 1,444,630         (465,746)                (3,092,145)                 3,193                       (2,110,068)     2,820             (2,107,248)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,707,566    3,360,993        170,800               400,000            30,955,264       126,694                 5,611,589                   (1,588)                     42,331,318     37,978           42,369,296      

-                       -                             -                                 -                              -                     -                     -                       
-                       -                             -                                 -                              -                     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

     เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก

งบการเงนิรวม

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”
 (หน่วย : พันบาท)



องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจากการ

วัดมูลค่าเงนิลงทุน

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน เผ่ือขาย - สุทธิจาก

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จัดสรร ภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 1,707,566                   3,360,993                     170,800                   400,000                  27,894,514              4,961,857                38,495,730          

เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (1,227,130)               - (1,227,130)          

ก าไรส าหรับงวด - - - - 3,729,748                - 3,729,748            

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด

    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย

       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - 4,224,021                4,224,021            

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 3,729,748                4,224,021                7,953,769            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2562 1,707,566                   3,360,993                     170,800                   400,000                  30,397,132              9,185,878                45,222,369          

-                 -                         -                           883,559.00          278,798.00-          604,761.00      

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”
 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



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 2563 - ตามทีเ่คยรายงานไว้เดมิ 1,707,566               3,360,993                170,800               400,000              31,039,624          - 7,535,572                        44,214,555          

ปรับปรุงรายการตามการปฎิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบั

     เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก

         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการจดัประเภทรายการใหม่ 3.4 - - - - (966,927)              - 966,927                           -

         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการวดัมูลค่ารายการใหม่ 3.4 - - - - (31,008)                592,440                        201,235                           762,667               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,707,566               3,360,993                170,800               400,000              30,041,689          592,440                        8,703,734                        44,977,222          

เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (546,573)              - - (546,573)              

ก าไรส าหรับงวด - - - - 1,443,764            - - 1,443,764            

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด

    ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

       ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - (3,092,145)                       (3,092,145)           

    ขาดทนุจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนั

       ความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (465,746)                      - (465,746)              

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 1,443,764            (465,746)                      (3,092,145)                       (2,114,127)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 1,707,566               3,360,993                170,800               400,000              30,938,880          126,694                        5,611,589                        42,316,522          

-                                        -                           -                         -                           -                                   -                                       -                           

-                             -                               -                           -                         -                           -                                       

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”
 (หน่วย : พันบาท)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว



 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 26,092,953      26,656,160      26,092,953      26,656,266      
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (815,719)          (480,952)          (815,719)          (480,952)          
ดอกเบ้ียรับ 6,785,924        7,221,491        6,785,370        7,221,481        
เงินปันผลรับ 1,622,712        1,570,722        1,622,712        1,570,722        
รายไดจ้ากการลงทนุอ่ืน 1,095,804        1,433,620        1,095,804        1,433,619        
รายไดอ่ื้น 94,945             134,344           76,278             112,516           
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน
   จากการรับประกนัภยัโดยตรง (20,818,402)     (28,424,410)     (20,818,402)     (28,424,410)     
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,028,278)       (2,405,406)       (2,020,871)       (2,397,832)       
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (482,459)          (440,066)          (482,459)          (440,058)          
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,145,936)       (1,013,496)       (1,135,044)       (1,004,529)       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (214,048)          (195,051)          (214,032)          (195,051)          
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - (2,635,058)       - (2,631,131)       
เงินใหกู้ย้มื - (532,930)          - (532,930)          
เงินลงทนุอ่ืน - 151,780           - 151,780           
เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 26,167,092      - 26,167,092      -
เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (39,573,012)     - (39,573,012)     -
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (3,218,424)       1,040,748        (3,219,330)       1,039,491        

กระแสเงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (560,874)          (103,153)          (560,800)          (103,169)          
เงินสดรับคืนจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - - 38,101             
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทนุ (560,874)          (103,153)          (560,800)          (65,068)            

กระแสเงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินปันผลจ่าย (546,573)          (1,227,131)       (546,573)          (1,227,131)       
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (546,573)          (1,227,131)       (546,573)          (1,227,131)       

ผลกระทบจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - 33,971             - -
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ 6,000               1,132               - -
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (4,319,871)       (254,433)          (4,326,703)       (252,708)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 13,441,883      9,825,592        13,367,366      9,745,784        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 4 9,122,012        9,571,159        9,040,663        9,493,076        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ำเนำ                   
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ น
เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือกำรรับประกันชีวิต ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทั                
อยูท่ี่ 23/115-121 ซอยศูนยว์ิจยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1  งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นในสกุลเงินบำทและ

ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี              
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นแบบย่อ อย่ำงไรก็
ตำม บริษทัได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนและ                              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจำ้ของรวม
และเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรในรูปแบบเช่นเดียวกับงบกำรเงิน
ประจ ำปี และเป็นไปตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม                                
กำรประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำในกำรจดัท ำ                             
และยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกันชีวิต ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 
2559 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป และ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี                        
4 เมษำยน 2562 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป  

2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ ว ันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ซ่ึงน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 
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2.4 ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                
ทำงกำรเงินมิได้น ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำว                        
ในงบกำรเงินระหว่ำงกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 จึงควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562                   
ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็น
ทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำก         
งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำไทยน้ี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรน้ีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน        
ทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชว้ิจำรณญำณกำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบ       
ต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละ
ค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้

2.5  รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจำกงบกำรเงิน          
ระหว่ำงกำลรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 ไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือน
และงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

  จัดตั้งขึน้ สัดส่วนกำรถือหุ้น 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ณ วันที ่

   30 กันยำยน 
2563 

 31 ธันวำคม 
2562 

   ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อนิชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั ไทย 99  99 
Bangkok Life Assurance (Cambodia)  
  Public Limited Company (1) 

 
ประกนัชีวิต 

 
กมัพูชำ 

 
52 

  
52 

(1) เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีมติอนุมติัให้หยุดกำรประกอบกิจกำรและด ำเนินกำรช ำระบญัชีโดยสมคัรใจ (ดูหมำย
เหตุขอ้ 11)  

เม่ือวนัที่  13 พฤษภำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติพิจำรณำอนุมัติกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั Bangkok                    
Life Assurance (Cambodia) Public Lmited Company โดยกำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำก The Ministry                      
of Economy and Finance และ The Ministry of Commerce ของประเทศกมัพูชำแลว้ ปัจจุบันบริษทัรอกำรอนุมัติจำก  The 
General Department of Taxation ของประเทศกมัพูชำ 
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บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือ             
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม                  
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

บริษทัน ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมตั้งแต่
วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทั ยกเวน้กำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำถือปฏิบติัตำมท่ีระบุไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 

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

2.6 งบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำร 
บริษทัได้จดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                 
ในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน  

2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ                              
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติ                              
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั 
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั 
ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเม่ือวนัท่ี 24 กันยำยน 2562 และจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับ                      
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก ำหนดทำงเลือกส ำหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้น                                
กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็น                                         
กำรชัว่ครำว หำกกิจกำรเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี 
โดยให้ผูรั้บประกันภัยสำมำรถเลือกถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำน                   
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                          
1 มกรำคม 2567 หรือก่อนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำประกันภัย                 
จะมีผลบังคบัใช้ หำกกิจกำรเลือกถือปฏิบัติตำมขอ้ยกเว้นดังกล่ำว กิจกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลว่ำ
กิจกำรเขำ้เง่ือนไขกำรยกเวน้กำรถือปฏิบติัเป็นกำรชัว่ครำวอยำ่งไร  

ผูบ้ริหำรของบริษทัไดท้ดสอบเง่ือนไขกำรน ำขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวดงักล่ำวมำถือปฏิบติั และสรุปว่ำ
บริษัทเข้ำเง่ือนไขในกำรเลือกใช้ข้อยกเวน้ชั่วครำวดังกล่ำว เน่ืองจำกบริษทัไม่เคยถือปฏิบัติ                   
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 มำก่อน และกิจกรรมของบริษัทเก่ียวข้องกับ                         
กำรประกันภัยเป็นหลัก โดยมูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินจำกสัญญำประกันภัยมีนัยส ำคัญ                                 
เม่ือเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทั้งหมด และ ร้อยละของมูลค่ำตำมบญัชีรวมของหน้ีสิน                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกนัภยัเม่ือเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีรวมของหน้ีสินทั้งหมด คิดเป็นมำกกว่ำ
ร้อยละ 90 
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ดงันั้น ผูบ้ริหำรของบริษทัไดเ้ลือกถือแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ                   
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัจะยงัไม่ไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั  

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกันภัย ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2563                 
และมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป  

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมู ลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร                    
ทำงกำรเงิน หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

2.8 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเก่ียวกับมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                    
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศใน                       
รำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ยกเวน้กำร
ปรับปรุงค ำนิยำมและขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

ค ำนิยำมของธุรกิจ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจน
ขึ้นถึงค ำนิยำมของธุรกิจ และเพิ่มทำงเลือกกำรทดสอบกำรกระจุกตัว โดยกลุ่มกิจกรรมและ
สินทรัพยท่ี์ได้มำจะถูกพิจำรณำว่ำไม่ใช่ธุรกิจหำกมูลค่ำยุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้                  
ท่ีไดม้ำนั้นกระจุกตวัอยู่ในสินทรัพยท่ี์สำมำรถระบุตวัตนไดร้ำยกำรเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพย ์                   
ท่ีคลำ้ยคลึงกัน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป
ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั 

กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและขอ้ผิดพลำด รวมทั้งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืนท่ีอำ้งอิง
ถึงควำมมีสำระส ำคญั โดยกำรปรับปรุงน้ีเพื่อให้ค  ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกนักบักรอบแนวคิด                    
โดยให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 

เน่ืองจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง ท ำให้มีกำรปรับปรุงข้อก ำหนดของกำรบัญชีป้องกัน                   
ควำมเส่ียงโดยเฉพำะในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ผูบ้ริหำรของบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบังบกำรเงิน
ของบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำรของบริษทัได้
ประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว และเห็นวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัใน
งวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3.  นโยบำยกำรบัญชี 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่
และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.7 เก่ียวกบัแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกันภยั โดยนโยบำย                  
กำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี  
3.1  กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 

กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ตำมข้อก ำหนดของ                      
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั 
โดยกำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำใหม่ ส ำหรับรำยกำรดงัน้ี 
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เงินลงทุนทั่วไป จดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน รำยกำรดังกล่ำววดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม  ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำก             
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส ำรองกำรวดัมูลค่ำ                         
เงินลงทุนสะสม ผลสะสมก ำไรหรือขำดทุนจะถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนเหล่ำน้ีรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน กลุ่มบริษทัเลือกก ำหนดให้เงินลงทุนในตรำสำรทุนทั้งหมดท่ีไม่ใช่ถือไวเ้พื่อ
กำรคำ้แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ีน ำแนวปฏิบัติทำงกำรบญัชี                         
มำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ วดัมูลค่ำดว้ยดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้
สัญญำอนุพนัธ์ป้องกนัควำมเส่ียงกระแสเงินสดท่ีน ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงกระแสเงินสด                 
มำปฏิบัติใช้ โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงท่ีเขำ้เง่ือนไขเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

3.2  กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต 
กลุ่มบริษทับนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยใช้แบบจ ำลองผลขำดทุนดำ้นเครดิต                              
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น บนัทึกผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและกำรเปล่ียนแปลงในผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นเหล่ำนั้น ณ แต่ละวนัท่ีรำยงำนเพื่อสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงด้ำนเครดิต
ตั้งแต่รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือเร่ิมแรก 

3.3  กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
กลุ่มบริษทัพิจำรณำกรณีท่ีเขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี   
หำกเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ
ป้องกันควำมเส่ียงจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เช่นเดียวกับกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม                     
เฉพำะส่วนของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของรำยกำรท่ีถูกป้องกนัควำมเส่ียง  

หำกเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ
ป้องกันควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนกำรเปล่ียนแปลง                     
ในมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
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3.4 กำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีเก่ียวกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับธุรกิจประกนัภยัมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก (ดูหมำยเหตุขอ้ 2.7) 

กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลังจำกกำรปรับใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้งวดของงวด
ปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ก ำไรสะสม - 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 กำรป้องกัน 
ควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสด 
- สุทธิจำกภำษี

เงินได้ 

 เงินลงทนุทีว่ัด 
มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิ
จำกภำษีเงินได้ 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 31,055,142  -  7,535,572 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ ์- สุทธิจำกภำษีเงินได ้ 91,952  592,440  - 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยล์งทุน - สุทธิจำกภำษีเงินได ้ (122,960)  -  - 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยล์งทุน -  -  31,362 
กำรจดัประเภทเงินลงทุนใหม่จำกเดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป  
เป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
- สุทธิจำกภำษีเงินได ้

 
 
- 

  
 
- 

  
 

169,873 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของตรำสำรหน้ี 
ซ่ึงเดิมจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน - สุทธิจำกภำษีเงินได ้

 
(966,927) 

  
- 

  
966,927 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 30,057,207  592,440  8,703,734 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรสะสม - 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 กำรป้องกนั 
ควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสด 
- สุทธิจำกภำษี

เงินได้ 

 เงินลงทนุทีว่ัด 
มูลค่ำยุติธรรม 

ผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิ
จำกภำษีเงินได้ 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 31,039,624  -  7,535,572 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ ์- สุทธิจำกภำษีเงินได ้ 91,952  592,440  - 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยล์งทุน - สุทธิจำกภำษีเงินได ้ (122,960)  -  - 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยล์งทุน -  -  31,362 
กำรจดัประเภทเงินลงทุนใหม่จำกเดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป  
เป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
- สุทธิจำกภำษีเงินได ้

 
 
- 

  
 
- 

  
 

169,873 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของตรำสำรหน้ี 
ซ่ึงเดิมจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน - สุทธิจำกภำษีเงินได ้

 
(966,927) 

  
- 

  
966,927 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 30,041,689  592,440  8,703,734 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ                            
เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน
2563 

 31 ธันวำคม 
2562 

 30 กันยำยน
2563 

 31 ธันวำคม 
2562 

เงินสดในมือ 5,772  7,169  5,771  7,168 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 1,656,082  2,152,644  1,574,734  2,078,128 
เงินลงทุนระยะส้ันในตัว๋สัญญำใชเ้งิน 7,460,158  11,282,070  7,460,158  11,282,070 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,122,012  13,441,883  9,040,663  13,367,366 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละตัว๋สัญญำใชเ้งินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.13 ถึง 
0.63 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562: อตัรำร้อยละ 0.38 ถึง 1.38 ต่อปี) 
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5. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับจ ำแนกตำมอำย ุ                   

คำ้งช ำระนบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จำกกำรรับประกันภัยโดยตรง 

 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562  
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ  2,220,094  1,740,698 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 74,088  24,275 
คำ้งรับ 30 - 60 วนั 20,998  33,611 
คำ้งรับ 60 - 90 วนั 12,247  830 
คำ้งรับเกินกวำ่ 90 วนั 10,513  1,244 
รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 2,337,940  1,800,658 

ส ำหรับเบ้ียประกันภัยค้ำงรับจำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำมหน้ี               
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำกำรช ำระหน้ี โดยหน้ีท่ีเกินกว่ำก ำหนดรับช ำระ บริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำย              
กบัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นรำยกรณีไป 

ส ำหรับเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับรำยบุคคลซ่ึงมีมูลค่ำเงินสดและคำ้งรับเกินกว่ำระยะเวลำท่ีบริษทัผ่อนผนั
ใหแ้ก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติัใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัมูลค่ำเงินสดของกรมธรรมด์งักล่ำว 

6. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อประกอบด้วยรำยกำร

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562  
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคนืจำกบริษทัประกนัภยัต่อ    
ส ำรองสินไหมทดแทน 115,211  76,315 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 627,130  473,386 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ  742,341  549,701 
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7.  ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อประกอบดว้ยรำยกำร

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562  
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 947,222  1,044,316 
ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ 947,222  1,044,316 

8. สินทรัพย์และหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตรำสำรอนุพนัธ์จ ำแนกตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใช ้ดงัน้ี 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช้ 

   30 กันยำยน 2563  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
   มูลค่ำยุติธรรม  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
 

ประเภทสัญญำและวัตถุประสงค์ 

 
 

จ ำนวนสัญญำ 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสัญญำ 
(พันหน่วย) 

สินทรัพย์ 
(พันบำท)  

หนี้สิน 
(พันบำท) 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุติธรรม 
ของตรำสำรอนุพันธ์ 

(พันบำท) 
ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ในเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
54 

 
455,764 

 
10,661 

  
127,401 

  
(3,913) 

ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 1 150,000 1,528  -  1,528 
   12,189  127,401  (2,385) 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีน ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช้ 

   30 กันยำยน 2563  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
   มูลค่ำยุติธรรม  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
 

ประเภทสัญญำและวัตถุประสงค์ 

 
 

จ ำนวนสัญญำ 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสัญญำ 
(พันหน่วย) 

สินทรัพย์ 
(พันบำท)  

หนี้สิน 
(พันบำท) 

 ก ำไรจำกมูลค่ำยุติธรรม 
ของตรำสำรอนุพันธ์ 

(พันบำท) 
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 103 525,170 530,511  249,767  158,368 

   530,511  249,767   
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง    
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 1,598,446  8,827 
ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิในเงินลงทนุท่ีเป็น 
  เงินตรำต่ำงประเทศ 145,718 

 
- 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 1,744,164  8,827 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กันยำยน 2563 
  จ ำนวนเงิน  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ 
  ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ประเภทสัญญำ  (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  515,170  507,116  249,767 
ยโูร  10,000  23,395  - 

สัญญำซ้ือขำยสินทรัพยล่์วงหน้ำ       
บำท  150,000  1,528  - 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เยน  295,775  -  6,212 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  70,000  10,661  27,198 
เหรียญสิงคโปร์  65,279  -  58,427 
ยโูร  24,710  -  35,564 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์  1,130,934  542,700  377,168 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธันวำคม 2562 
  จ ำนวนเงิน  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ 
  ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ประเภทสัญญำ  (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  516,800  886,013  78,799 
ยโูร  10,000  41,854  - 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เยน  1,327,910  5,649  - 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  71,020  8,053  3,747 
เหรียญสิงคโปร์  112,852  560  35,727 
ยโูร  33,010  55,992  - 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์  2,071,592  998,121  118,273 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
9.1 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน    
ตรำสำรทุน 33,349  12,804 
รวม 33,349  12,804 

หกั  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (20,545)  - 
รวมเงินลงทุนเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน                        12,804  12,804 

    

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 36,409,117  42,094,463 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 32,299,740  33,929,677 
ตรำสำรทุน 32,166,304  30,916,790 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 9,969,309  10,402,027 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 176,080  55,167 
รวม 111,020,550  117,398,124 

บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 6,377,574  - 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 117,398,124  117,398,124 

    

   รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ   123,846,491 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน   63,914,521 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ   5,645,627 
รวม   193,406,639 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น   (279,986) 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   193,126,653 
 รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   310,537,581 
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ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2563 บริษทัไดมี้กำรจัดประเภทเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
เป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เพื่อรองรับควำมผนัผวนต่ออตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนประเภทเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 36,606 ลำ้นบำท มูลค่ำยุติธรรม ณ 
วนัท่ี            มีกำรเปล่ียนประเภทเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบั 45,759 ลำ้นบำท 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ    
ตรำสำรทุน 33,349  20,856 
รวม 33,349          20,856 

หกั  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (12,493)  - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคำ้ 20,856  20,856 
เงินลงทุนเผ่ือขำย    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 1,962,740  2,168,147 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 25,787,235  28,299,445 
ตรำสำรทุน 32,294,227  38,304,837 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 1,400,266  1,211,495 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 9,285,118  10,120,465 
รวม 70,729,586  80,104,389 

บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 9,374,803  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย 80,104,389  80,104,389 

    

 
 

 รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ   140,407,255 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน   73,022,083 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ   6,550,825 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด   219,980,163 

    

เงินลงทุนทั่วไป    
ตรำสำรทุน   31,338 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป   31,338 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   300,136,746 
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9.2 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 

  

 

 

มูลค่ำยุติธรรม 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 

ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

ที่รับรู้ในก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 76,373,240  (34,912) 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 2) 100,181  (2,090) 

รวม 76,473,421  (37,002) 
 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 

 มูลค่ำตำมบัญชี
ขั้นต้น 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

 มูลค่ำ 
ตำมบัญชี 

เงินลงทุนที่วัดด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย       
ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 193,006,639  (78,506)  192,928,133 
ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3) 400,000  (201,480)  198,520 
รวม 193,406,639  (279,986)  193,126,653 

9.3 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีบริษทัจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มีดงัต่อไปน้ี 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 

600 ลำ้นบำท ซ่ึงออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศและสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ                       
อำยุคงเหลือประมำณ 1 - 9 ปี และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด
หรือเรียกเงินฝำกเพิ่ม และมีดอกเบ้ียอ้ำงอิงกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล (CMT 
Index) (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563: ไม่มี) 
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(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 
600 ลำ้นบำท ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ  มีอำยุคงเหลือประมำณ 
1 ปี และมีดอกเบ้ียอำ้งอิงกบัอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำล (CMT Index) (ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563: ไม่มี) 

(3) ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงิน
และตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 1,888 ลำ้นบำท และ 3,614 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงออกโดยสำขำ              
ของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 1 - 6 ปี และ 1 - 9 ปี ตำมล ำดับ และ                 
มีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 
983 ลำ้นบำท ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 14 ปี 
โดยธนำคำรดงักล่ำววำงพนัธบตัรรัฐบำลคิดเป็นอตัรำร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่ำตัว๋สัญญำใช้
เงินและตัว๋แลกเงินท่ีออกเพื่อเป็นหลกัประกนั และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใชเ้งิน
และตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
(ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563: ไม่มี) 

(5)  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 466 ลำ้นบำท ซ่ึงออก
โดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ อำยุคงเหลือ 12 ปี มีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำร                 
มีสิทธิในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิด
ผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563: ไม่มี) 

(6)  ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
จ ำนวนรวม 1,500 ลำ้นบำท และ 1,464 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ 
โดยสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ  5 - 7 ปี และ 6 - 7 ปี 
ตำมล ำดับ และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋แลกเงินดังกล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

9.4 เงินลงทุนท่ีติดภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ                  
ซ่ึงมีรำคำทุนหรือทุนตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 61,610 ลำ้นบำท และ 64,127 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั วำงไว้
กบันำยทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกันและเงินส ำรองตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ                 
งบกำรเงินขอ้ท่ี 27 และขอ้ 28 
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9.5  ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน                                 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                      

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 
  2563  2562  2563  2562 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
 ผำ่นก ำไรขำดทุน 

  
- 

  
4,574 

  
- 

 
4,480 

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุน 
 ท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  
(235,545) 

  
771,105 

 
1,112,608 

 
761,009 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
 ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

  
- 

 
161,779 

  
- 

 
161,785 

รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน  (235,545)  937,458  1,112,608  927,274 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 

      ทุนที่ออกและ       
      เรียกช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน 
 

บริษัท 
 
ลักษณะธุรกิจ 

 จัดตั้งขึน้  
ในประเทศ 

 30 กันยำยน 
                 2563 

 31 ธันวำคม 
    2562 

 30 กันยำยน        
2563 

 31 ธันวำคม 
              2562 

 30 กันยำยน 
                  2563 

 31 ธันวำคม 
2562 

          ร้อยละ  ร้อยละ     
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์  
   โบรคเกอร์ จ ำกดั 

 นำยหนำ้ประกนั                      
วินำศภยั 

  
ไทย 

  
24,000 

   
24,000 

  
99 

  
99 

  
23,760 

   
23,760 

Bangkok Life Assurance  
 (Cambodia) Public Limited 

Company (3) 

  
 

ประกนัชีวิต 

  
 

กมัพูชำ 

  
 

153,598 

  
 

153,598 

  
 

 52(2) 

  
 

52(2) 

  
 

85,329 

  
 

85,329 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (1)      -  -      (52,680)  (52,680) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      177,598  177,598      56,409  56,409 

(1)  เมื่อวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
บริษทั                  มีมติอนุมตัิให้หยดุประกอบกิจกำรและด ำเนินกำรช ำระบญัชีโดยสมคัรใจ (ดูหมำยเหตุขอ้ 11)  

(2)  ตำมที่ระบุใน “ขอ้บงัคบัของบริษทั”    

(3)  เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติพิจำรณำอนุมตัิกำรขำยเงินลงทุนในบริษัท Bangkok Life Assurance (Cambodia) 
Public Limited Company โดยกำรขำยเงินลงทุนดงักล่ำวไดร้ับกำรอนุมตัิจำก The Ministry of Economy and Finance และ The Ministry of 
Commerce ของประเทศกมัพูชำแลว้ ปัจจุบนับริษทัรอกำรอนุมตัิจำก The General Department of Taxation ของประเทศกมัพูชำ 
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11. กำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิ  
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีมติอนุมติัให้หยุดกำรประกอบกิจกำรและด ำเนินกำรช ำระบญัชีโดย
สมัครใจ ทั้ งน้ีบริษัทได้จัดประเภทขำดทุนสุทธิของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company  เป็นกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ได้รวมสินทรัพย์ของ                
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกไวจ้ ำนวน 89 ล้ำนบำท และ 84 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่                   
เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินมดัจ ำ  

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกแสดงดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน   2563  2562 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก       
รำยได ้   -  - 
ค่ำใชจ้่ำย   (36)  (187) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้   (36)  (187) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้   (1)  - 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนนิงำนท่ียกเลิกสุทธิจำกภำษ ี   (37)  (187) 
    
ขำดทุนต่อหุ้น*      
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)   (0.001)  (0.001) 

*  ขำดทุนต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 
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(หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน   2563  2562 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก       
รำยได ้   977  27 
ค่ำใชจ้่ำย   (1,247)  (2,115) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้   (270)  (2,088) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้   (18)  - 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนนิงำนท่ียกเลิกสุทธิจำกภำษ ี   (288)  (2,088) 
    
ขำดทุนต่อหุ้น*      
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)   (0.001)  (0.001) 

*  ขำดทุนต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 

12.  เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ
โดยจ ำแนกอำยตุำมเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
กรมธรรม์ประกันภัย           

เป็นประกัน  

ทรัพย์สินจ ำนอง                
เป็นประกัน  อ่ืน ๆ  รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 9,764,560         2,052,182  72  11,816,814 
เกินกว่ำก ำหนดช ำระ        

นอ้ยกว่ำ 3 เดือน -  34,164  -  34,164 
3 - 6 เดือน -  2,198  -  2,198 
6 - 12 เดือน -  11,520  -  11,520 
มำกกว่ำ 12 เดือน -  95,857  55  95,912 

รวม 9,764,560  2,195,921  127  11,960,608 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น -  (66,227)  -  (66,227) 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ 9,764,560  2,129,694  127  11,894,381 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
กรมธรรม์ประกันภัย           

เป็นประกัน  

ทรัพย์สินจ ำนอง                
เป็นประกัน  อ่ืน ๆ  รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 9,471,230  1,641,493  153  11,112,876 
เกินกว่ำก ำหนดช ำระ        

นอ้ยกว่ำ 3 เดือน -  37,766  -  37,766 
3 - 6 เดือน -  43,617  -  43,617 
6 - 12 เดือน -  9,396  -  9,396 
มำกกว่ำ 12 เดือน -  36,035  55  36,090 

รวม 9,471,230  1,768,307  208  11,239,745 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  (18,077)  -  (18,077) 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ 9,471,230  1,750,230  208  11,221,668 

 (หน่วย : พันบำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กันยำยน 2563 

 
 

กำรจัดช้ัน 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ทรัพย์สินจ ำนอง 
เป็นประกัน 

 
อ่ืน ๆ  รวม 

เงินให้กูยื้มท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั         
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1)  2,086,346  72  2,086,418 

เงินให้กูยื้มท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง       
ดำ้นเครดิต (Stage 2)  13,718  -  13,718 

เงินให้กูย้ืมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3)  95,857  55  95,912 
รวม  2,195,921  127  2,196,048 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (66,227)  -  (66,227) 
รวม  2,129,694  127  2,129,821 

เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อำประกนั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กูย้มืแก่พนกังำน ก ำหนดวงเงินกูย้มืใหแ้ก่พนกังำนแต่ละรำยโดยกรณีบุคคลค ้ำประกนัดว้ยวงเงินสูงสุดท่ี  
0.10 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562                   
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำนมีจ ำนวนเงิน 0.13 ลำ้นบำท และ 0.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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เงินให้กู ้ยืมแก่พนักงำนกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกันจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดือน             
ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  เงินให้
กูย้มืแก่พนกังำนกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัมีจ ำนวนเงิน 13 ลำ้นบำท และ 18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 
    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีต้นงวด/ปี 16,686  17,752 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด/ปี (798)  (1,066) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีส้ินงวด/ปี 15,888  16,686 

14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

    เคร่ืองตกแต่ง    
  อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง 
 ติดตั้งและ

อุปกรณ์ 
 งำน 

ระหว่ำง 
 

         ที่ดิน อำคำร อำคำรชุด ส ำนักงำน อ       ยำนพำหนะ            ก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 791,346 335,746 7,019 101,345 21,420 168,820 1,425,696 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด - รำคำทุน - 1,032 - 49,240 2,249 508,360 560,881 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด 
   - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4) 

 
- 

 
- 

 
(4) 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12 

 
- 

 
- 

 
12 

โอนเขำ้ (ออก) - 396 - 114 - (510) - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - (23,373) (1,373) (42,635) (4,732) - (72,113) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - (213) - - (213) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 791,346 313,801 5,646 107,859 18,937 676,670 1,914,259 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
    เคร่ืองตกแต่ง    
 

 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งำน
ระหว่ำง  

 ที่ดิน อำคำร อำคำรชุด ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    791,346 335,749 7,017 101,121 21,419 168,820 1,425,472 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด - รำคำทุน - 1,032 - 49,195 2,249 508,360 560,836 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี - - - (4) - - (4) 
โอนเขำ้ (ออก) - 396 - 114 - (510) - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - (23,373) (1,373) (42,609) (4,732) - (72,087) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 791,346 313,804 5,644 107,817 18,936 676,670 1,914,217 

15. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
15.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบ
ทำงภำษีท่ีเกิดจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

 

 

 

 

30 กันยำยน 

  

 

 

 

 

1 มกรำคม 

  

 

 

 

 

31 ธันวำคม 

 ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้ 

รอกำรตัดบัญชีท่ีรับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้ 

รอกำรตัดบัญชีท่ีรับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2563   2563  2562  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี              
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 2,248,264  2,421,923  2,421,923  (72,320)  (56,628)  -  - 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 10,463  16,577  16,577  46  1,408  -  - 
ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 45,628  41,019  41,019  1,042  (5,636)  -  - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 76,643  34,356  -  5,627  -  -  - 

อื่นๆ 38,621  10,536  14,151  11,140  (12,636)  -  - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  2,419,619  2,524,411  2,493,670  (54,465)  (73,492)  -  - 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี              
เงินลงทุนเผื่อขำย -  -  1,572,931  -  43,698  -  (60,701) 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 888,181  1,615,400  -  16,189  -  (601,703)  - 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 31,196  171,098  -  (934)  -  (10,628)  - 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 919,377  1,786,498  1,572,931  15,255  43,698    (612,331)  (60,701) 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 1,500,242  737,913  920,739  (69,720)  (117,190)  612,331  60,701 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

 

 

 

 

30 กันยำยน 

  

 

 

 

 

1 มกรำคม 

  
 
 

 
 

31 ธันวำคม 

 ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้ 

รอกำรตัดบัญชีท่ีรับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้ 

รอกำรตัดบัญชีท่ีรับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2563   2563  2562  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี              

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 2,248,264  2,421,923  2,421,923  (173,659)  (275,304)  -  - 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 10,463  16,577  16,577  (6,114)  (883)  -  - 
ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 45,628  41,019  41,019  4,609  4,263  -  - 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 76,643  34,356  -  42,287  -  -  - 
อื่นๆ 38,621  10,536  14,151  28,085  (1,874)  -  - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  2,419,619  2,524,411  2,493,670  (104,792)  (273,798)  -  - 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี              
เงินลงทุนเผื่อขำย -  -  1,572,931  -  206,445  -  1,056,005 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 888,181  1,615,400 

 -  
47,228 

 -  (774,447)  - 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 31,196  171,098  -  (23,464)  -  (116,438)  - 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 919,377  1,786,498  1,572,931  23,764  206,445    (890,885)  1,056,005 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 1,500,242  737,913  920,739  (128,556)  (480,243)  890,885  (1,056,005) 

15.2 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำล - 206,628 - 206,628 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน - 89,212 (5,843) 96,490 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
 และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 69,720 117,190 128,556 480,243 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของ 69,720 413,030 122,713 783,361 
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ก ำไรหรือขำดทุน  

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดสำมเดือน
และงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงินได ้ 653,127  1,843,106  1,567,504  4,516,493 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%  20%  20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 130,380  368,357  313,295  902,621 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

  ของปีก่อน 
 

- 
  

89,212 
  

(5,843) 
  

96,490 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำย 
     ท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้ำ่ยทำงภำษี 

 
(60,660) 

  
(44,539) 

  
(184,739) 

  

(215,750) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของ 
ก ำไรหรือขำดทนุ 

 
69,720 

  
413,030 

  
122,713 

  
783,361 

 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงินได ้ 651,899  1,841,788  1,566,477  4,513,109 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%  20%  20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 130,380  368,357  313,295  902,621 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน 

 
- 

  
89,212 

  
(5,843) 

  
96,490 

ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำย 
 ท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี 

 
(60,660) 

  
(44,539) 

  
(184,739) 

  

(215,750) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของ 
 ก ำไรหรือขำดทนุ 

 
69,720 

  
413,030 

  
122,713 

  
783,361 
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16. สินทรัพย์อ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562  30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562  

หลกัทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 34,500 - 34,500 - 
ภำษีเงินไดจ้่ำยล่วงหนำ้ 229,964 100,917 229,964 100,917 
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ 1,955 10,824 1,955 10,824 
เงินมดัจ ำ 79,370 98,054 57,306 77,194 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทนุ 98,054 81,250 98,054 81,250 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 18,887 14,716 18,886 14,716 
อื่น ๆ 269,121 125,079 260,070 110,600 
รวมสินทรัพยอ์ื่น 731,851 430,840 700,735 395,501 

17. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย  
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ

 หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 288,118,658  -  288,118,658  277,488,536  -  277,488,536 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน            
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 155,237  (115,211)  40,026  151,578  (76,314)  75,264 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 52,317  -  52,317  82,884  -  82,884 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั            
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,595,691  (627,130)  968,561  1,451,634  (473,387)  978,247 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 239,721  -  239,721  191,174  -  191,174 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  7,144,920  -  7,144,920  7,276,022  -  7,276,022 
รวมหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั 297,306,544  (742,341)  296,564,203  286,641,828  (549,701)  286,092,127 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ

 หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 288,118,657  -  288,118,657  277,488,525  -  277,488,525 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน            
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 155,237  (115,211)  40,026  151,578  (76,314)  75,264 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 52,317  -  52,317  82,884  -  82,884 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั            
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,595,691  (627,130)  968,561  1,451,634  (473,387)  978,247 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 239,721  -  239,721  191,174  -  191,174 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  7,144,920  -  7,144,920  7,276,022  -  7,276,022 
รวมหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั 297,306,543  (742,341)  296,564,202  286,641,817  (549,701)  286,092,116 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรตั้งส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั
ระยะยำวเพิ่มเติมส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรท่ีสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณส ำรองประกนัภยัแตกต่ำงไปจำก
ประสบกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง (PAD) จำกเดิมร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 5 ของเงินส ำรองตำมวิธีเบ้ียประกนัภยัสุทธิ
ช ำระคงท่ี เพื่อรองรับกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอัตรำดอกเบ้ีย โดยบริษัทได้บันทึก
ผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร PAD ดังกล่ำว ส ำหรับส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำว ณ วนัที่ 31 ธ ันวำคม 2562 ซ่ึ ง เคยบ ันทึกไวที้่ร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 5 เพิ ่มขึ้น
จ ำนวน 2,668 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 
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17.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวด  ส ำหรับปี  ส ำหรับงวด  ส ำหรับปี 
 เก้ำเดือนส้ินสุด  ส้ินสุด  เก้ำเดือนส้ินสุด  ส้ินสุด 
 วันที่  

30 กันยำยน 
 วันที่ 

31 ธันวำคม 
 วันที่ 30 

กันยำยน 
 วันที่ 

31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 277,488,536  273,908,194  277,488,525  273,908,102 
ส ำรองเพ่ิมขึ้นจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์        
   ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 24,854,044  29,754,084  24,854,054  29,754,165 
ส ำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์กรมธรรมป์ระกนัภยั        
   ขำดอำยกุำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (14,223,922)  (26,173,742)  (14,223,922)  (26,173,742) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 288,118,658  277,488,536  288,118,657  277,488,525 

17.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวด 
เก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 กันยำยน 2563 

ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวำคม 2562 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 234,462 265,652 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวำ่งงวด/ปีปัจจุบนั 1,600,274 2,244,800 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งงวด/ปี (1,627,182) (2,275,990) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 207,554 234,462 
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17.3 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวด 
เก้ำเดือนส้ินสุดวันที่  
30 กันยำยน 2563 

 ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวันที่  

31 ธนัวำคม 2562  

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,451,634  1,322,760 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับงวด/ปี 3,171,218  3,834,755 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (3,027,161)  (3,705,881) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 1,595,691  1,451,634 

17.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภยัคำ้ง
จ่ำยประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562 
เงินค่ำมรณกรรม   76,419  64,284 
เงินครบก ำหนด 135,727  103,384 
เงินจ่ำยตำมเง่ือนไข 25,813  21,735 
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 1,762  1,771 
รวมผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 239,721  191,174 
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17.5 หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หน้ีสินรับตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562 
เงินฝำกเน่ืองจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 6,741,169  6,903,089 
เบ้ียประกนัรับล่วงหนำ้ 326,153  293,294 
เจำ้หน้ีกรณียกเวน้ค่ำเบ้ียประกนัภยั 77,598  79,639 
รวมหน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 7,144,920  7,276,022 

18. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563  31 ธันวำคม 2562 
เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 1,104,180  1,128,743 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 1,104,180  1,128,743 

19. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 
 30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 
ภำระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน  207,829  185,863  206,911  183,925 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอื่น 28,065  27,997  28,010  27,952 
รวมภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 235,894  213,860  234,921  211,877 
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20. หนีสิ้นอ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน  
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

30 กันยำยน  
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 613,856 515,501 612,852 514,031 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 253,982 284,318 252,973 283,912 
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บเงินแลว้แต่กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 35,198 46,867 35,198 46,867 
เงินรับรอกำรโอนบญัชี 132,129 68,047 132,129 68,047 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 131,145 148,716 131,145 148,716 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 81,620 32,721 81,620 32,721 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 15,109 38,557 15,296 38,472 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 139,106 25,231 138,496 25,231 
หลกัประกนัตรำสำรอนุพนัธ์ - 35,500 - 35,500 
อ่ืน ๆ 49,378 30,636 44,071 21,860 

รวมหน้ีสินอ่ืน 1,451,523 1,226,094 1,443,780 1,215,357 

21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กลุ่มบริษัทและบริษัทน ำเสนอข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนในรูปแบบเช่นเดียวกับกำรรำยงำนข้อมูล               
ตำมประเภทกำรรับประกันภัยท่ีตอ้งรำยงำนแก่คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภยั (“คปภ.”) เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำน
ด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจประกนัชีวิต และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย ทั้งน้ี รำยกำรท่ีน ำเสนอในส่วนงำนด ำเนินงำนน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั
และบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ ใน                   
กำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ี                        
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและบริษทั คือ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 

 ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม 
- แบบมีส่วน 
ร่วมใน 

เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อื่น ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย            
เบ้ียประกนัภยัรับ 7,448,294   2,233,239     110,637  11,324  -  9,803,494 
หัก   เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (246,281)  -  -  -  -  (246,281) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,202,013  2,233,239             110,637  11,324  -  9,557,213 
บวก (หัก)  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้  

 (เพิ่มข้ึน) ลดลงจำกปีก่อน 186,487 
 

- 
  

- 
 

(225) 
 

- 
  

186,262 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ            

จำกกำรประกนัภยัต่อ 7,388,500  2,233,239             110,637  11,099  -  9,743,475 
รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 95,140  -  -  -  -  95,140 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 7,483,640  2,233,239             110,637  11,099  -  9,838,615 

            
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย            
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั 
 ระยะยำวเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 21,554 

 
1,939,367 

  
128,697 

 
- 

 
- 

  
2,089,618 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั            
 และค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 8,595,175  -  14,682  2,804  -  8,612,661 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 730,229  122,581  4,895  313  2,171  860,189 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอื่น 183,433  27,614  1,559  157  -  212,763 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 9,530,391  2,089,562  149,833  3,274  2,171  11,775,231 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

- แบบไม่ม ี      
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่ม ี
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย          
เบ้ียประกนัภยัรับ 9,736,008  130,598  11,517  -  9,878,123 
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (296,797)  -  -  -  (296,797) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 9,439,211  130,598  11,517  -  9,581,326 
หกั  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดเ้พ่ิมขึ้น

จำกงวดก่อน (42,479) 
 

- 
 

(527) 
 

- 
  

(43,006) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ          
จำกกำรประกนัภยัต่อ 9,396,732  130,598  10,990  -  9,538,320 

รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 67,155  -  -  -  67,155 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 9,463,887  130,598  10,990  -  9,605,475 

          
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย          
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั 
 ระยะยำวเพ่ิมขึ้นจำกงวดก่อน 4,605,170 

 
136,579 

 
- 

 
- 

  
4,741,749 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั          
 และค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 5,942,618  14,388  (307)  -  5,956,699 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 788,886  14,842  298  2,734  806,760 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 140,230  1,451  127  -  141,808 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 11,476,904  167,260  118  2,734  11,647,016 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

 ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท

ดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทดั้งเดิม 
- แบบมีส่วน 
ร่วมใน 

เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ ประกัน
ชีวิตประเภท
บ ำนำญ 

- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อื่น ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย            
เบ้ียประกนัภยัรับ 24,080,589              2,248,004   336,522  33,814  -  26,698,929 
หัก   เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (1,077,967)  -  -  -  -  (1,077,967) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 23,002,622  2,248,004  336,522  33,814  -  25,620,962 
บวก (หัก)  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้  

 (เพิ่มข้ึน) ลดลงจำกปีก่อน 9,771 
 

- 
  

- 
 

(85) 
 

- 
  

9,686 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ            

จำกกำรประกนัภยัต่อ 23,012,393  2,248,004  336,522  33,729  -  25,630,648 
รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 364,678  -  -  -  -  364,678 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 23,377,071  2,248,004  336,522  33,729  -  25,995,326 

            
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย            
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั 
 ระยะยำวเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 8,331,597 

 
1,951,147 

  
347,388 

 
- 

 
- 

  
10,630,132 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั            
 และค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 20,752,900  -  53,470  7,815  -  20,814,185 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,979,071  124,054  15,840  728  6,940  2,126,633 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอื่น 393,292  27,784  4,159  417  -  425,652 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 31,456,860  2,102,985  420,857  8,960  6,940  33,996,602 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

- แบบไม่ม ี      
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่ม ี
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย          
เบ้ียประกนัภยัรับ 26,950,710  496,914  33,984  -  27,481,608 
หกั   เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (1,065,892)  -  -  -  (1,065,892) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 25,884,818  496,914  33,984  -  26,415,716 
หกั  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้     

 เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน (74,443) 
 

- 
 

(1,791) 
 

- 
  

(76,234) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ          
จำกกำรประกนัภยัต่อ 25,810,375  496,914  32,193  -  26,339,482 

รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 294,987  -  -  -  294,987 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 26,105,362  496,914  32,193  -  26,634,469 

          
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย          
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั 
 ระยะยำวเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 462,073 

 
366,831 

 
- 

 
- 

  
828,904 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั          
 และค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 28,214,299  50,189  3,705  -  28,268,193 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,299,914  36,662  960  7,650  2,345,186 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 424,248  6,237  405  8  430,898 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 31,400,534  459,919  5,070  7,658  31,873,181 
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22. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 224,742  219,519  670,502  654,647 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 45,339  42,588  134,045  125,492 
ค่ำภำษีอำกร 945  594  2,200  3,971 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 133,794  167,667  347,771  444,707 
รวมค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 404,820  430,368  1,154,518  1,228,817 

 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน                                 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 223,821  217,834  666,326  650,000 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 45,228  42,483  133,720  125,177 
ค่ำภำษีอำกร 945  594  2,200  3,971 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 133,856  167,692  347,814  444,732 
รวมค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 403,850  428,603  1,150,060  1,223,880 
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23. ผลก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และ 2562 ผลก ำไรจำกกำรปรับ
มูลค่ำยติุธรรมประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรับงวดสำมเดือน                                  
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                   
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

  2563  2562  2563  2562 
ผลขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำ 
    เงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทุน 

 
(1,452) 

 
(7,584) 

 
(8,052) 

 
(7,854) 

ผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกสัญญำซ้ือขำย 
    เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
(177,507) 

 
103,440 

 
(457,267) 

 
384,354 

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 
276,578 

 
(40,132) 

 
847,440 

 
(66,106) 

รวมผลก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม  97,619  55,724  382,121  310,394 

24. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีรำคำตลำดเป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงมำตรฐำน                     

กำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีรำคำทุน
หรือวิธีรำยไดเ้ป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำวแทน 

ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช้ กิจกำรต้องใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ (observable 

inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จะวดัมูลค่ำยติุธรรมใหม้ำกท่ีสุด  

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

อนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  
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ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมลูค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์        

สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  530,511  -  530,511 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  10,661  -  10,661 
สัญญำซ้ือขำยสินทรัพยล่์วงหนำ้ -  1,528  -  1,528 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน         
ตรำสำรทุน 12,804  -  -  12,804 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น        
ตรำสำรทุน 31,852,755  -  193,238  32,045,993 
ตรำสำรหน้ี 3,546,757  78,417,271  3,388,103  85,352,131 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์        

สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  249,767  -  249,767 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  127,401  -  127,401 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        

ตรำสำรทุน 20,856  -  -  20,856 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย        

ตรำสำรทุน 44,026,206  6,061,380  -  50,087,586 
ตรำสำรหน้ี -  30,016,803  -  30,016,803 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้ส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 
ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี ท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค ำนวณโดย

ใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ค ำนวณโดย

ใชมู้ลค่ำสุทธิตำมบญัชี ท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน 
ค) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ ท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนและก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอตัรำแลกเปล่ียน และคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้
อตัรำดอกเบ้ียเป็นอตัรำคิดลด 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้ส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 

ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน ท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค ำนวณโดย
วิธีมูลค่ำเทียบเคียงอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของเงินลงทุนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรม
เดียวกนั 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี ท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค ำนวณ
โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงเป็นอตัรำคิดลด 

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย   
ตรำสำรหน้ี 222,367,082 260,293,865 

สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 1,598,446 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 145,718 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 
  โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 11,594,409 11,014,242 
  โดยมีอสังหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั 2,119,325 1,750,064 

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 8,827 
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มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยต่์อไปน้ีมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
• เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 

25. ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้        

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (13,896)  -  190,464  - 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 5,210  -  20,974  - 

รวม (8,686)  -  211,438  - 

26. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันแต่ละรำยกำร  บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของ

ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  ประเภทกิจกำร  ควำมสัมพันธ์กับบริษัท 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  ธนำคำร  มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  ประกนัภยั  กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์  มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  ประกนัชีวิต  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน)  กำรแพทย ์  มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้ำตำลรำชบุรี จ ำกดั  อุตสำหกรรม  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่

ของบริษทั 
บริษทั อำคำรกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ำกดั  ให้เช่ำทรัพยสิ์น  มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  ธุรกิจบริกำร  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั (มหำชน)  อุตสำหกรรม  มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน)  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อำเซียคลงัสินคำ้ จ ำกดั  ให้เช่ำทรัพยสิ์น  ถือหุ้นโดยผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั  พำณิชย ์  มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั  จดักำรกองทุน  มีผูถ้ือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
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รำยช่ือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  ประเภทกิจกำร  ควำมสัมพันธ์กับบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  หลกัทรัพย ์  เป็นบริษทัย่อยของผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั  นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั  เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ำกดั  ธุรกิจบริกำร  มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไอ-ไดเร็คท ์ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั  นำยหนำ้ประกนัชิวิต  มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 

Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company  

บริษทั จรุงไทย ไวร์แอนด ์เคเบิ้ล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ฟูรูกำวำ เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน)  

 ประกนัชีวิต 
 
อุตสำหกรรม 
อุตสำหกรรม 
ประกนัภยั  

 เป็นบริษทัยอ่ย 
 
มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั  

 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อย                   
มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และ
เกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 
 

 2563  2562  2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                            
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,112  264  4,568  7,656  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 101,151  106,687  450,117  420,685  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 41,874  29,268  146,770  118,734  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินและหุ้นกู ้

104,693  104,693  310,670  310,676  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลกูคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินให้กูย้ืม 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 
 เป็นประกนั                                             

2,169  1,297  6,054  3,625  อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัคิดให้กบั 
 ผูกู้ยื้มทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 106,818  138,811  334,765  349,074  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 2,720  3,430  8,761  9,851  อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนั 
รำยไดค้่ำธรรมเนียม     
 นำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

16,597  19,778  48,139  55,360  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ 
 ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

ก ำไรจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้
และแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

156,599  302,631  278,031  495,491  เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 412,469  304,792  849,610  1,025,344  อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น 
 อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับเป็น 
 ปกติทำงกำรคำ้ 

ค่ำสินไหมรับคืนจำก 
 กำรประกนัต่อ 

80,050  84,214  278,596  264,416  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำสินไหมจ่ำยและ 
 ค่ำตรวจสุขภำพ                                              

4,406  4,591  15,257  13,362  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 
 

 2563  2562  2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                            
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 51,437  47,331  130,328  125,852  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั 

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 823  513  2,771  1,535  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 17,041  18,432  51,008  54,992  ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตร

ละประมำณ 90 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำรตำรำง
เมตรละประมำณ 29 บำทต่อเดือน  ตำม
สัญญำเช่ำระยะยำว 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 1,868  2,705  4,337  6,816  เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิด 
กบัสมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 
 

 2563  2562  2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษัทย่อย          
เบ้ียประกนัภยัรับ -  50  -  106  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 122  145  395  433  อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำ 

 และค่ำบริกำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน           
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน          
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,112  264  4,568  7,656  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 101,151  106,687  450,117  420,685  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 41,874  29,268  146,770  118,734  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร 
 ตัว๋สัญญำใชเ้งินและหุ้นกู ้

104,693  104,693  310,666  310,666  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลกูคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้ืมโดยมี
ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั                                            

2,169  1,297  6,054  3,625  อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัคิดให้กบัผูกู้ย้ืม 
 ทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 106,818  138,811  334,765  349,074  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค้่ำธรรมเนียม 
นำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

16,597  19,778  48,139  55,360  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำย 
หลกัทรัพย ์

ก ำไรจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้
และแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

156,599  302,631  278,031  495,491  เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

 
 

 2563  2562  2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 412,469  304,792  849,610  1,025,344  อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น 
 อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับเป็นปกติ
ทำงกำรคำ้ 

ค่ำสินไหมรับคืนจำกกำร 
ประกนัภยัต่อ 

80,050  84,214  278,596  264,416  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำสินไหมจ่ำยและ 
 ค่ำตรวจสุขภำพ                                             

4,406  4,591  15,257  13,362  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 51,418  47,077  130,272  125,791  อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลกูคำ้ทัว่ไป 

ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 824  513  2,764  1,528  เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

17,041  18,432  51,008  54,992  ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน 
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 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 111  135  318  478  เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิด
กบัสมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เบ้ียประกนัภยัรับจำกช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย Bancassurance มีจ ำนวนโดยประมำณร้อยละ 60.97 และร้อยละ 58.01 ของเบ้ียประกันภยัรับสุทธิ 
ตำมล ำดบั (ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562: โดยประมำณร้อยละ 58.89 
และร้อยละ 58.98 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ตำมล ำดบั) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 
 30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 

บริษัทย่อย        
หน้ีสินอื่น        
   เงินมดัจ ำ -  -  66  66 
รวมหน้ีสินอื่น -  -  66  66 
        
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                                                            
(รวมอยูใ่นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) 982,168  1,454,931 

 
968,375 

 
1,443,806 

        
สินทรัพยล์งทุน        
    เงินลงทุนที่วดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
        - รำคำทุน    

 
 

 
 

ตรำสำรทุนในประเทศ 4,092,115  -  4,092,115  - 
หน่วยลงทุนในประเทศ 3,621,792  -  3,621,792  - 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 11,167  -  11,167  - 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 455,000  -  455,000  - 

รวม - รำคำทุน 8,180,074  -  8,180,074  - 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 226,172  -  226,172  - 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,406,246  -  8,406,246  - 
เงินลงทุนที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย        

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 2,490,000  -  2,490,000  - 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 5,859,752  -  5,859,752  - 

รวม  8,349,752  -  8,349,752  - 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (4,095)  -  (4,095)  - 
รวมเงินลงทุนที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 8,345,657  -  8,345,657  - 
เงินให้กูย้ืม 173,980  -  173,980  - 

รวมสินทรัพยล์งทุน 16,925,883  -  16,925,883  - 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 
 30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ)        
สินทรัพยล์งทุน        
เงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน        
ตรำสำรทุนในประเทศ -  3,075,507  -  3,075,507 
หน่วยลงทุนในประเทศ -  3,473,723  -  3,473,723 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน -  6,549,230  -  6,549,230 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง -  1,931,899  -  1,931,899 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม -  8,481,129  -  8,481,129 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด - รำคำทุน/               
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย    

 
 

 
 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน -  2,945,000  -  2,945,000 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ -  5,869,412  -  5,869,412 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย -  8,814,412 

 
- 

 
8,814,412 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ -  11,167  -  11,167 
เงินให้กูย้ืม -  72,996  -  72,996 
รวมสินทรัพยล์งทุน -  17,379,704  -  17,379,704 

        
ลูกหน้ีจำกกำรประกนัภยัต่อ 318,654  305,912  318,654  305,912 
ลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 5,802,619  7,399,499 

 
5,802,619 

 
7,399,499 

สินทรัพยอ์ื่น        
     เงินมดัจ ำ 9,490  9,631  9,490  9,631 

รำยไดค้ำ้งรับ 3,312  6,659  -  - 
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ 1,955  10,824  1,955  10,824 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  1,109  47  1,109  47 

รวมสินทรัพยอ์ื่น 15,866  27,161  12,554  20,502 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 
 30 กันยำยน 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ)        
เจำ้หน้ีจำกกำรประกนัภยัต่อ 332,858  326,522  332,858  326,522 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 2,168  1,386  2,168  1,386 
เจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 5,799,226  7,341,284 

 
5,799,226 

 
7,341,284 

หน้ีสินอื่น        
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 260,352  157,807  260,352  157,807 
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนั 5,785  8,740  -  - 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย 34  8  34  8 

รวมหน้ีสินอื่น 266,171  166,555  260,386  157,815 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และ 2562 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  ส ำหรับงวดสำมเดือน                                  
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                   
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

  2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน  18.41  17.00  54.43  53.90 
ผลประโยชน์ระยะยำว  0.74  0.40  2.21  1.20 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั  19.15  17.40  56.64  55.10 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรับงวดสำมเดือน                                  
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน                                   
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

  2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน  18.41  17.00  54.43  53.90 

 ผลประโยชน์ระยะยำว  0.74  0.40  2.21  1.10 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั  19.15  17.40  56.64  55.00 
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27. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  บริษทัได้วำงหลกัทรัพยป์ระกันไวก้ับนำยทะเบียน                

ตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวิตดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 

 รำคำบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐบำล 22,992 29,560 23,051 30,319 

28. ทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัไดว้ำงหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยั

กบันำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวิตดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562  

 รำคำบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐบำล 57,737,541 74,483,247 59,503,696 79,720,334 

พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ 3,849,324 4,298,919 4,599,986 5,097,301 

รวม 61,586,865 78,782,166 64,103,682 84,817,635 

29. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 แสดงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (พนับำท) 583,394  1,430,064  (20)  (98)  583,374  1,429,966 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุ้น) 1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.342  0.837  (0.001)  (0.001)  0.341  0.836 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 ส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 

 2563  2562 

ก ำไรสุทธิ (พนับำท) 582,179  1,428,758 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุ้น) 1,707,566  1,707,566 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.341  0.837 

*  ก ำไรต่อหุ้นส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 แสดงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (พนับำท) 1,444,780  3,733,099  (150)  (1,086)  1,444,630  3,732,013 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุ้น) 1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.846  2.186  (0.001)  (0.001)  0.845  2.185 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

 ส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 

 2563  2562 

ก ำไรสุทธิ (พนับำท) 1,443,764  3,729,748 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุ้น) 1,707,566  1,707,566 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.846  2.184 

*  ก ำไรต่อหุ้นส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 
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30. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

 อนุมัติโดย  จ ำนวนเงินปันผลรวม  จ ำนวนเงินปันผลต่อหุ้น 

   (ล้ำนบำท)  (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2562 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
และอนุมติัโดย คปภ. เม่ือวนัที่  
2 กรกฎำคม 2563 

 

547 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงงวด 2563   547  0.32 
      
เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2561 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  

เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2562 
และอนุมติัโดย คปภ. เม่ือวนัที่  
18 เมษำยน 2562 

 

682 

 

0.40 
เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร

ด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 
2562 และอนุมติั โดย คปภ. 
เม่ือวนัที่ 10 กนัยำยน 2562 

 

545 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงงวด 2562   1,227  0.72 

31. ภำระผูกพนั 
31.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีสัญญำก่อสร้ำงอำคำรกบับริษทั

ภำยในประเทศเป็นจ ำนวนเงิน 897.64 ลำ้นบำท และ 458.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และบริษทัมี
ภำระผูกพันคงเหลือท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเป็นจ ำนวน 268.75 ล้ำนบำท และ 336.32 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

31.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร รถยนตแ์ละ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 1 ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร และประมำณ                   
1 ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำรถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ       
ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 5.68  2.29  7.97 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อื่นๆ 20.06  14.36  34.42 
สัญญำบริกำร 12.57  7.31  19.88 
รวม 38.31  23.96  62.27 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 10.63  1.24  11.87 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อื่นๆ 15.59  11.10  26.69 
สัญญำบริกำร 7.65  -  7.65 
รวม 33.87  12.34  46.21 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 10.63  1.24  11.87 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อื่นๆ 15.53  11.10  26.63 
สัญญำบริกำร 7.65  -  7.65 
รวม 33.81  12.34  46.15 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำเช่ำท่ีเกิดขึ้ นจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนและ                     
งวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 9.95 ลำ้นบำท และ 29.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 
(ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562: จ ำนวน 9.99 ล้ำนบำท 
และ 31.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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31.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัอำจตอ้งฝำกเงินในอนำคตจำกเง่ือนไข
กำรลงทุนตำมหมำยเหตขุอ้ 9.3 (1) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ่ำยภำยใน   30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562  

1 ปี   - 900,000 

31.4  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร
จ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท และ 2.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

32. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยและคดีควำม                  
ยงัไม่ส้ินสุดจ ำนวนรวมประมำณ 6 ลำ้นบำท และ 8 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ จำกกำรเป็นผูรั้บประกันภัย 
บริษทัไม่ไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินค่ำควำมเสียหำยจำกคดีควำมดังกล่ำว เน่ืองจำกยงัคงมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัผลของกำรพิจำรณำคดี 

33.  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบัน กำรจดัประเภทรำยกำรดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
รำยกำร รำยกำรที่แสดงไว้เดิม รำยกำรที่แสดงใหม่ งบกำรเงิน

รวม 
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินให้กูยื้ม  รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ 995,614 995,614 

34.  กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 
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