
 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563                
งบก ำไรขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) และได้
สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่ำ 
“ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วน
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำน                
ของข้ำพเจ้ำ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมั่นว่ำจะพบเร่ืองที่มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน 

ข้อสรุป  

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
 
รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4951  

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2563  



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563  และ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

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

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 25,386,939               33,798,067               25,386,939               33,798,067               
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 12,441,518               13,187,204               12,441,518               13,187,204               
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 5 2,736,225                 2,662,337                 2,736,225                 2,662,337                 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 6 292,357,709             214,596,499             292,357,709             214,596,499             
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 7.1 1,785,635,763          1,947,134,836          1,785,635,763          1,947,134,836          
   เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ 8 834,054                    1,029,648                 834,054                    1,029,648                 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.1 12,882,910               13,624,528               21,684,234               21,684,234               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 53,210,048               53,308,373               53,210,048               53,308,373               
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 32,284,998               33,649,819               32,284,998               33,649,819               
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12.1 75,911,246               28,592,060               74,150,981               26,980,119               
สินทรัพย์อ่ืน
   ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 90,143,098               78,324,647               90,143,098               78,324,647               
   อ่ืน ๆ 15,598,777               6,256,404                 15,598,777               6,256,404                 
รวมสินทรัพย์ 2,399,423,285          2,426,164,422          2,406,464,344          2,432,612,187          
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ
หน้ีสิน
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 13 924,057,582             786,531,545             924,057,582             786,531,545             
เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 14 84,865,357               137,009,478             84,865,357               137,009,478             
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 28,710,192               18,794,352               28,710,192               18,794,352               
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 15 1,830,265                 -                                1,830,265                 -                                
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17,869,882               14,080,989               17,869,882               14,080,989               
หน้ีสินอ่ืน
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,557,991                 4,644,925                 5,557,991                 4,644,925                 
   ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี 41,044                      39,935                      41,044                      39,935                      
   อ่ืน ๆ 8,348,076                 6,449,194                 8,348,076                 6,449,194                 
รวมหน้ีสิน 1,071,280,389          967,550,418             1,071,280,389          967,550,418             
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว  
      หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 600,000,000             600,000,000             600,000,000             600,000,000             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 79,162,825               79,162,825               79,162,825               79,162,825               
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 60,000,000               60,000,000               60,000,000               60,000,000               
   ยังไม่จัดสรร 694,275,590             739,516,723             698,800,746             743,339,730             
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (105,295,519)            (20,065,544)              (102,779,616)            (17,440,786)              
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,328,142,896          1,458,614,004          1,335,183,955          1,465,061,769          
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 2,399,423,285          2,426,164,422          2,406,464,344          2,432,612,187          

-                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้
เบ้ียประกันภัยต่อรับ 724,562,535       693,475,151       724,562,535       693,475,151       
หัก: เบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (4,105,073)          (4,262,492)          (4,105,073)          (4,262,492)          
เบ้ียประกันภัยต่อรับสุทธิ 720,457,462       689,212,659       720,457,462       689,212,659       
หัก: ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิมจากงวดก่อน (138,931,845)      (139,391,344)      (138,931,845)      (139,391,344)      
เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 581,525,617       549,821,315       581,525,617       549,821,315       
รายได้ค่าบ าเหน็จ 488,597              513,261              488,597              513,261              
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 20,625,590         25,050,389         20,625,590         25,050,389         
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (4,031,687)          1,886,250           (4,031,687)          1,886,250           
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (34,236)               7,266,297           (34,236)               7,266,297           
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 9.3 (686,075)             (435,999)             -                          -                          
รายได้อ่ืน 226,496              154,948              226,496              154,948              
รวมรำยได้ 598,114,302       584,256,461       598,800,377       584,692,460       
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิมข้ึน 9,401,596           15,146,356         9,401,596           15,146,356         
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 403,784,751       372,863,119       403,784,751       372,863,119       
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ (1,016,082)          (746,094)             (1,016,082)          (746,094)             
ค่าบ าเหน็จ 150,523,685       106,424,278       150,523,685       106,424,278       
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 9,083,317           9,168,633           9,083,317           9,168,633           
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 21,873,306         25,226,649         21,873,306         25,226,649         
ต้นทุนทางการเงิน 30,124                -                          30,124                -                          
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 6,085                  -                          6,085                  -                          
รวมค่ำใช้จ่ำย 593,686,782       528,082,941       593,686,782       528,082,941       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 4,427,520           56,173,520         5,113,595           56,609,519         
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 12.2 1,924,330           (7,171,015)          1,787,115           (8,144,112)          
ก ำไรสุทธิ 6,351,850           49,002,505         6,900,710           48,465,407         

ก ำไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
   ก าไรสุทธิ 0.01 0.08 0.01 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรสุทธิ 6,351,850           49,002,505         6,900,710           48,465,407         

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม (905,116)             (702,414)             -                          -                          
ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 96,940,219         39,949,386         96,940,219         39,949,386         
หัก: ภาษีเงินได้ (19,207,021)        (7,445,362)          (19,388,044)        (7,989,877)          
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 76,828,082         31,801,610         77,552,175         31,959,509         
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                          54,536                -                          54,536                
หัก: ภาษีเงินได้ -                          (10,907)               -                          (10,907)               
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          43,629                -                          43,629                
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 76,828,082         31,845,239         77,552,175         32,003,138         
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 83,179,932         80,847,744         84,452,885         80,468,545         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้
เบ้ียประกันภัยต่อรับ 1,245,055,547    1,260,851,204    1,245,055,547    1,260,851,204    
หัก: เบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (8,476,554)          (6,105,554)          (8,476,554)          (6,105,554)          
เบ้ียประกันภัยต่อรับสุทธิ 1,236,578,993    1,254,745,650    1,236,578,993    1,254,745,650    
หัก: ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิมจากงวดก่อน (127,739,272)      (133,015,500)      (127,739,272)      (133,015,500)      
เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 1,108,839,721    1,121,730,150    1,108,839,721    1,121,730,150    
รายได้ค่าบ าเหน็จ 1,209,761           421,623              1,209,761           421,623              
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 35,058,082         37,575,459         35,058,082         37,575,459         
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (9,739,807)          5,362,253           (9,739,807)          5,362,253           
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (1,436,083)          13,850,090         (1,436,083)          13,850,090         
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 9.3 (877,686)             (911,943)             -                          -                          
รายได้อ่ืน 2,318,059           229,298              2,318,059           229,298              
รวมรำยได้ 1,135,372,047    1,178,256,930    1,136,249,733    1,179,168,873    
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิมข้ึน 26,643,550         6,635,520           26,643,550         6,635,520           
ส ารองความเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุดลดลง (9,507,891)          -                          (9,507,891)          -                          
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 729,673,789       714,519,653       729,673,789       714,519,653       
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ (2,096,975)          (1,137,705)          (2,096,975)          (1,137,705)          
ค่าบ าเหน็จ 288,182,265       260,979,767       288,182,265       260,979,767       
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 17,543,929         17,728,287         17,543,929         17,728,287         
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 46,186,993         49,294,441         46,186,993         49,294,441         
ต้นทุนทางการเงิน 62,825                -                          62,825                -                          
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 260,264              -                          260,264              -                          
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,096,948,749    1,048,019,963    1,096,948,749    1,048,019,963    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 38,423,298         130,236,967       39,300,984         131,148,910       
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.2 (3,523,893)          (21,318,640)        (3,699,430)          (22,291,737)        
ก ำไรสุทธิ 34,899,405         108,918,327       35,601,554         108,857,173       

ก ำไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
   ก าไรสุทธิ 0.06 0.18 0.06 0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรสุทธิ 34,899,405         108,918,327       35,601,554         108,857,173       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม 136,068              (1,093,936)          -                          -                          
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (106,673,537)      71,367,799         (106,673,537)      71,367,799         
บวก (หัก): ภาษีเงินได้ 21,307,494         (13,729,045)        21,334,707         (14,273,560)        
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (85,229,975)        56,544,818         (85,338,830)        57,094,239         
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2,679,231)          (595,133)             (2,679,231)          (595,133)             
บวก: ภาษีเงินได้ 535,846              119,027              535,846              119,027              
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,143,385)          (476,106)             (2,143,385)          (476,106)             
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (87,373,360)        56,068,712         (87,482,215)        56,618,133         
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (52,473,955)        164,987,039       (51,880,661)        165,475,306       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
เงินรับจากการรับประกันภัยต่อ 69,403,075         71,695,629         69,403,075         71,695,629         
ดอกเบ้ียรับ 8,667,087           8,769,711           8,667,087           8,769,711           
เงินปันผลรับ 27,399,273         27,665,060         27,399,273         27,665,060         
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนอ่ืน (9,996,499)          5,114,928           (9,996,499)          5,114,928           
รายได้อ่ืน 308,059              233,768              308,059              233,768              
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (16,958,255)        (17,210,935)        (16,958,255)        (17,210,935)        
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (37,246,183)        (44,713,300)        (37,246,183)        (44,713,300)        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (19,083,898)        (33,620,221)        (19,083,898)        (33,620,221)        
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                          77,436,313         -                          77,436,313         
เงินให้กู้ยืม -                          159,304              -                          159,304              
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน 880,389,273       -                          880,389,273       -                          
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน (831,554,542)      -                          (831,554,542)      -                          
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 71,327,390         95,530,257         71,327,390         95,530,257         
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) จำกกิจกรรมลงทุน
ขายอุปกรณ์ -                      416,521              -                      416,521              
ซ้ืออุปกรณ์ (464,106) (2,019,282) (464,106) (2,019,282)
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (861,083)             -                          (861,083)             -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,325,189)          (1,602,761)          (1,325,189)          (1,602,761)          
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (396,114)             -                          (396,114)             -                          
เงินปันผลจ่าย 18 (78,000,000)        (90,000,000)        (78,000,000)        (90,000,000)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (78,396,114)        (90,000,000)        (78,396,114)        (90,000,000)        
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน (17,215)               -                          (17,215)               -                          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (8,411,128)          3,927,496           (8,411,128)          3,927,496           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 33,798,067         55,107,499         33,798,067         55,107,499         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 25,386,939         59,034,995         25,386,939         59,034,995         

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

 (หน่วย: บาท)

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายด้วย การแปลงค่า

ก าไรสะสม มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร งบการเงินท่ีเป็นเงินตรา รวม
ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ต่างประเทศของบริษัทร่วม องค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 600,000,000      79,162,825         60,000,000         714,249,360      (12,863,016)                        (1,628,637)                        (14,491,653)             1,438,920,532         
เงินปันผลจ่าย 18 -                          -                          -                          (90,000,000)       -                                          -                                        -                               (90,000,000)             
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                          -                          -                          360                     -                                          -                                        -                               360                           
ก าไรสุทธิ -                          -                          -                          108,918,327      -                                          -                                        -                               108,918,327            
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          (476,106)            57,094,239                         (549,421)                           56,544,818              56,068,712              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          108,442,221      57,094,239                         (549,421)                           56,544,818              164,987,039            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 600,000,000      79,162,825         60,000,000         732,691,941      44,231,223                         (2,178,058)                        42,053,165              1,513,907,931         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 600,000,000      79,162,825         60,000,000         739,516,723      (17,440,786)                        (2,624,758)                        (20,065,544)             1,458,614,004         
เงินปันผลจ่าย 18 -                          -                          -                          (78,000,000)       -                                          -                                        -                               (78,000,000)             
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                          -                          -                          2,847                  -                                          -                                        -                               2,847                        
ก าไรสุทธิ -                          -                          -                          34,899,405         -                                          -                                        -                               34,899,405              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          (2,143,385)         (85,338,830)                        108,855                            (85,229,975)             (87,373,360)             
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          32,756,020         (85,338,830)                        108,855                            (85,229,975)             (52,473,955)             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 600,000,000      79,162,825         60,000,000         694,275,590      (102,779,616)                     (2,515,903)                        (105,295,519)           1,328,142,896         

-                          -                          -                          -                          -                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ี

ก าไรสะสม วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 600,000,000           79,162,825             60,000,000             718,202,902           (12,863,016)                                 1,444,502,711          
เงินปันผลจ่าย 18 -                              -                              -                              (90,000,000)            -                                                    (90,000,000)              
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                              -                              -                              360                          -                                                    360                           
ก าไรสุทธิ -                              -                              -                              108,857,173           -                                                    108,857,173             
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              (476,106)                 57,094,239                                   56,618,133               
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              108,381,067           57,094,239                                   165,475,306             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 600,000,000           79,162,825             60,000,000             736,584,329           44,231,223                                   1,519,978,377          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             743,339,730           (17,440,786)                                 1,465,061,769          
เงินปันผลจ่าย 18 -                              -                              -                              (78,000,000)            -                                                    (78,000,000)              
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                              -                              -                              2,847                       -                                                    2,847                        
ก าไรสุทธิ -                              -                              -                              35,601,554             -                                                    35,601,554               
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              (2,143,385)              (85,338,830)                                 (87,482,215)              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              33,458,169             (85,338,830)                                 (51,880,661)              
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             698,800,746           (102,779,616)                               1,335,183,955          

-                          -                          -                          -                          -                                                    -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย             
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่                       
9 ตุลาคม 2556 โดยมีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทดังกล่าวถือ
หุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ  10.10 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการรับประกันชีวิตต่อ ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่จด
ทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่  48/15 ซอยรัชดาภิ เษก 20 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ท าให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนิน
ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่าย
บริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.1 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสีย 

2.2 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีจ านวนหลายฉบับ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชี การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการ เงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจประกันภัย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย 
ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญา
ประกันภัย ที่อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่ก าหนด  ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว และก าหนดให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย
แทน 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ มีข้อก าหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                   
ฉบับที่ 9 โดยมีเร่ืองที่ส าคัญดังนี้ 

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ า 
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลก าไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลก าไรขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับตราสารทุนที่เป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย ให้รับรู้เข้าส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

- ก าหนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก  
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา  

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อก าหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนี้สินที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญา
ประกันภัย คิดเป็นจ านวน น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวม 
และบริษัทฯไม่ได้ประกอบกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งถือว่าเข้าเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย และบริษัทฯไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหลักของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้
พิจารณาเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวแทนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 7 

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับ
ดังกล่าวมาใช้ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- บริษัทฯยังคงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน 
(ยกเว้นตราสารทุนของบริษัทฯที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม ยกเว้นเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดให้จัด
ประเภทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ วันลงทุน 
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- บริษัทฯพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งเดิมจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนทั่วไปที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีเดิมที่
ยกเลิก 

- บริษัทฯยังคงจัดประเภทและแสดงเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯถือครอง             
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ านวนเงินต้นคงค้างเป็น               
เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนดและเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับตามล าดับและวัดมูลค่าด้วย                
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

การจัดประเภทของหนี้สินทางการเงิน 

การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทของหนี้สินทาง
การเงิน บริษัทฯยังคงจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริษัทฯ
จะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาน าหลักการทั่วไป  (General 
Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายจะถูกรับรู้เข้างบก าไรขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้น             
ด้อยค่า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่
สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนจนต่ ากว่าราคาทุน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าผลกระทบจากการวัดมูลค่าและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นมีจ านวนสูงกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตตามนโยบายบัญชีเดิมในจ านวนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ              
จึงไม่ปรับผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้คร้ังแรกกับก าไรสะสม                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทรายการใหม่แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 3 
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัด
มูลค่า การน าเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิง
นั้นมีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ทั้งนี้จะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับดังกล่าวมาใช้ ดังต่อไปนี ้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษัทฯรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

หากบริษัทฯไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอน
ให้แก่บริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับ
จากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวัน
สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ
บริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย
สะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระ
แล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
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สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิม
มีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยเลือกปรับรายการสินทรัพย์
และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล              
ข้อที่ 3  

(ค) แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่เกี่ยวกับมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลื อลูกหนี้ท่ี
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการ
ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 
ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 
ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม  ซึ่ง
รวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
ก ากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจ
เช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใช้ส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ในงวดปัจจุบัน 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ในงวดปัจจุบัน 

2.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน า
มาตรฐานฉบับใหม่มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 2.3 (ก) 
และ (ข) 
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3. ผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 (ก) และ (ข) บริษัทฯได้น าแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน ส าหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาแล้วว่า
ผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้คร้ังแรกมีจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ จึงไม่ปรับ
ผลกระทบดังกล่าวกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
16 บริษัทฯได้เลือกปรับสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน ณ วันที่  1 มกราคม 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เน่ืองจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรื่อง 
เครื่องมือทาง

การเงิน 
(หมายเหต ุ3.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน            
ฉบับที่ 16    

(หมายเหตุ 3.2) 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์  1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
สินทรัพย์สิทธิการใช้(1) - - 2,163,554 2,163,554 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 2,163,554 2,163,554 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 739,516,723 - - 739,516,723 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ (20,065,544) - - (20,065,544) 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรื่อง 
เครื่องมือทาง

การเงิน 
(หมายเหต ุ3.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน            
ฉบับที่ 16    

(หมายเหตุ 3.2) 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
สินทรัพย์สิทธิการใช้(1) - - 2,163,554 2,163,554 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 2,163,554 2,163,554 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 743,339,730 - - 743,339,730 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ  (17,440,786) - - (17,440,786) 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.1 เครื่องมอืทำงกำรเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย  เปรียบเทียบกับมูลค่าตาม
มาตรฐานบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชี

ตามมาตรฐาน
บัญชีเดิม 

ผลกระทบจากการถือปฏบิัติ                   
ตามแนวปฏิบตัิทางการบัญช ี                         
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบัญชี
ตามแนวปฏิบตัิ
ทางการบัญชีใหม ่

 ณ 31 ธันวาคม 2562 การจัดประเภท การวัดมูลค่า ณ 1 มกราคม 2563 

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์     
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 72,336,094 - - 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 803,962,688 2,105,720 - 806,068,408 

เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนดที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,068,730,334 - - 1,068,730,334 

เงินลงทุนทั่วไป 2,105,720 (2,105,720) - - 
รวมเงินลงทนุในหลักทรัพย ์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
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3.2 สัญญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,376,684 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (213,130) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                        

ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 2,163,554 
หน้ีสินสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,163,554 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินสด 3,061 4,052 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 21,903,818 8,788,149 
เงินฝากสถาบันการเงินอื่น 3,497,275 25,005,866 
รวม 25,404,154 33,798,067 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (17,215) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 25,386,939 33,798,067 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินอ่ืนมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหวา่งอัตราร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี  
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5. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ส ารองประกันภัยส่วนทีเ่รียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   
   ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 2,715,614 2,656,014 
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 20,611 6,323 

รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  2,736,225 2,662,337 

6. ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 68,115,946 92,399,180 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ  224,241,763 122,197,319 

รวมลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 292,357,709 214,596,499 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

7.1 จ ำแนกตำมประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสีว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรหรือขำดทุน     

หุ้นทุน - - 75,613,249 72,336,094 

หน่วยลงทุน  9,003,820 9,005,540 - - 

รวม 9,003,820 9,005,540 75,613,249 72,336,094 

บวก (หัก): ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,720 - (3,277,155) - 

เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผา่น        
ก าไรหรือขาดทุน - สุทธิ 9,005,540 9,005,540 72,336,094 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขำยท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

หุ้นทุน 349,262,342 306,191,180 200,215,348 203,031,302 

หน่วยลงทุน  690,751,372 605,348,015 625,548,322 600,931,386 

รวม 1,040,013,714 911,539,195 825,763,670 803,962,688 

หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (128,474,519) - (21,800,982) - 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 911,539,195 911,539,195 803,962,688 803,962,688 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดท่ีวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 462,981,905  709,081,922  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 257,352,172  214,648,412  
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 145,000,000  145,000,000  

รวม 865,334,077  1,068,730,334  
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น (243,049)  -  
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย - สุทธ ิ 865,091,028  1,068,730,334  

เงินลงทุนท่ัวไป     
หุ้นทุน  -  2,105,720  
รวมเงินลงทุนทั่วไป -  2,105,720  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 1,785,635,763  1,947,134,836  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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7.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 
 

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น มูลค่าตามบัญชี 

เงินลงทุนที่ถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 
  

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 865,334,077 (243,049) 865,091,028 

รวม 865,334,077 (243,049) 865,091,028 

7.3 ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับ                      
ปีสิ้นสุดวันที่                

31 ธันวาคม 2562 
   
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ ณ วันต้นงวด 

(17,440,786) (12,863,016) 

ตีมูลค่าระหว่างงวด (116,039,588) 19,707,595 
(ก าไร) ขาดทุนที่โอนไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 9,366,051 (25,429,808) 
รวมขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (106,673,537) (5,722,213) 

บวก: ภาษีเงินได้ 21,334,707 1,144,443 
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (85,338,830) (4,577,770) 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ ณ วันสิ้นงวด (102,779,616) (17,440,786) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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7.4 เงินลงทุนท่ีติดภำระผูกพัน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้น าเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้
กับนายทะเบียนและบางส่วนไปใช้ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อที่ 20 และ 21 

7.5 กำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในระหว่ำงงวด 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดโดยมีมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันโอนจ านวนรวม 79.9 ล้านบาท จากเดิมที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนไปเป็นเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

8. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
ของบริษัทฯ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.00 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ MLR-3 ต่อปี อัตรา MLR 
อ้างอิงตามที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้กู้ยืม ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมทั้งหมดจัดอยู่
ในประเภทยังไม่ถึงก าหนดช าระและไม่มียอดดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 1 มกราคม 2563 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจ าแนกตามการ
วิเคราะห์ล าดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 1 มกราคม 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

   

ช้ันที ่1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 834,054 1,029,648 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั 834,054 1,029,648 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

9.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว                           สัดส่วนเงินลงทุนทีถ่ือโดยบริษัทฯ                     

   

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

   (พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
       
TKI Life Insurance Company 

Limited  
รับประกันชีวิต ลาว 66,118 66,118 32.50 32.50 

(หน่วย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท 
งบการเงิน                                       

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน                     

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

     
TKI Life Insurance Company Limited 12,883 13,625 21,684 21,684 

9.2 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 TKI Life Insurance Company Limited 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
สินทรัพย์รวม 44,688 44,067 
หน้ีสินรวม (5,048) (2,145) 

สินทรัพย์สุทธิ 39,640 41,922 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                       32.50                       32.50 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทร่วม 12,883 13,625 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

(หน่วย: พันบาท) 
 TKI Life Insurance Company Limited 

 
ส าหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
     

รวมรายได้ 1,216 871 2,815 1,939 

     
ขาดทุนสุทธิ (2,063) (1,342) (2,653) (2,806) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (2,063) (1,342) (2,653) (2,806) 

9.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษัทร่วมใน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก                
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดง
ในงบก าไรขาดทุนส าหรับ                          

งวดสามเดือนสิ้นสุด                                            
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่
แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                          
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด           

วันที่ 30 มิถุนายน 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด            

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
TKI Life Insurance 

Company Limitd (686) (436) - -  - 

รวม (686) (436) - -  - 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก                
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดง
ในงบก าไรขาดทุนส าหรับ                          

งวดหกเดือนสิ้นสุด                                            
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่
แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                          

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด           
วันที่ 30 มิถุนายน 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด            

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
TKI Life Insurance 

Company Limitd (878) (912)  -  - 

รวม (878) (912)  -  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย                     
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับงบการเงินส าหรับปี 2562 ของ TKI Life Insurance Company 
Limited ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วตามรายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 5 
พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวแสดงข้อมูลทางการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็น
สาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสีย
ส าหรับปีดังกล่าว 

10. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

   เครือ่งตกแต่ง    
   และเครื่องใช ้  สินทรัพย์  
 ที่ดิน อาคาร ส านักงาน คอมพิวเตอร์ สิทธิการใช ้ รวม 

       
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 17,640,000 29,413,402 5,115,345 1,139,626 - 53,308,373 
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก - - - - 2,163,554 2,163,554 

ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน - - 5,611 458,495 - 464,106 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด - (1,099,094) (752,272) (514,027) (360,592) (2,725,985) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 17,640,000 28,314,308 4,368,684 1,084,094 1,802,962 53,210,048 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์             
ระหว่างพัฒนา รวม 

    
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2563 33,649,819 - 33,649,819 
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 418,103 442,980 861,083 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด (2,225,904) - (2,225,904) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 31,842,018 442,980 32,284,998 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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12. สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

12.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

   

งบการเงินท่ีแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินท่ีแสดง  

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้         

รอตัดบัญชี  

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้         

รอตัดบัญชี 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือน            ส าหรับงวดหกเดือน            

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เกิดจาก:         

ส ารองเบ้ียประกันภัย 16,682 - 16,682 - 16,682 11,789 16,682 11,789 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 73 1,558 73 1,558 (1,485) 298 (1,485) 298 
หน้ีสินค่าบ าเหน็จจากการรับ
ประกันภัยต่อ 44,810 30,872 44,810 30,872 13,938 (17,298) 13,938 (17,298) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 3,574 2,816 3,574 2,816 758 30 758 30 

ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 25,695 4,360 25,695 4,360 21,335 (14,274) 21,335 (14,274) 

ค่าบ าเหน็จรอตัดบัญชีสุทธิ (18,020) (15,657) (18,020) (15,657) (2,363) (2,133) (2,363) (2,133) 

อื่นๆ 3,097 4,643 1,337 3,031 (1,546) 1,017 (1,694) (501) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 75,911 28,592 74,151 26,980     

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     47,319 (20,571) 47,171 (22,089) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รบัรู:้         
- ในงบก าไรขาดทุน     25,476 (6,961) 25,301 (7,934) 

- ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     21,843 (13,610) 21,870 (14,155) 

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     47,319 (20,571) 47,171 (22,089) 

 
 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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12.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลระหว่างกาล (8,829) 6,458 (8,829) 6,458 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัช:ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 10,703 (13,669) 10,566 (14,642) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยู่ใน             

งบก าไรขาดทนุ 1,924 (7,171) 1,787 (8,144) 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลระหว่างกาล (29,050) (14,398) (29,050) (14,398) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัช:ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 25,476 (6,961) 25,301 (7,934) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (3,524) (21,319) (3,699) (22,292) 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีส าหรับงวด                  
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
     

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได ้ 4,428 56,174 5,114 56,610 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีเงินได้ทีใ่ช ้ (886) (11,234) (1,023) (11,322) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น 2,774 3,123 2,774 3,123 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม - (2) - (2) 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ 6 35 6 35 
อื่น ๆ  (20) 867 (20) (18) 

รวม 2,760 4,023 2,760 3,138 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยู่ใน              

งบก าไรขาดทนุ 1,924 (7,171) 1,787 (8,144) 

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
     

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได ้ 38,423 130,237 39,301 131,149 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีเงินได้ทีใ่ช้ (7,685) (26,047) (7,860) (26,230) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้งวดก่อน 50 40 50 40 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น 4,029 4,536 4,029 4,536 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (25) (846) (25) (846) 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ 148 244 148 244 
อื่น ๆ  (41) 754 (41) (36) 

รวม 4,111 4,688 4,111 3,898 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (3,524) (21,319) (3,699) (22,292) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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13. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สนิส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 497,884,803 (2,715,614) 495,169,189 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้และได้รับรายงานแล้ว 367,430 - 367,430 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน - - - 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย    

   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 425,805,349 (20,611) 425,784,738 

รวม 924,057,582 (2,736,225) 921,321,357 

 
(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 471,181,653 (2,656,014) 468,525,639 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้และได้รับรายงานแล้ว 347,636 - 347,636 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 7,442,576 - 7,442,576 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย    
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 298,051,789 (6,323) 298,045,466 

   ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุด 9,507,891 - 9,507,891 

รวม 786,531,545 (2,662,337) 783,869,208 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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13.1 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่                              

30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับปี                             
สิน้สุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 471,181,653 406,751,589 
ส ารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ 52,078,644 120,753,086 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย
ขาดอายุ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและอื่นๆ (26,988,151) (61,865,391) 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการค านวณส ารอง
ประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงอื่น 1,612,657 5,542,369 

ยอดคงเหลือปลายงวด 497,884,803 471,181,653 

13.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่                              

30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับป ี                            
สิ้นสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2562 
   
ยอดคงเหลือตน้งวด 7,790,212 21,702,409 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปัจจุบัน 514,921,925 1,003,236,892 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                        11,372,250 1,784,243 
การเปล่ียนแปลงข้อสมมติในการค านวณส ารอง                         
ค่าสินไหมทดแทน (18,814,781) (15,700,440) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (514,902,176) (1,003,232,892) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 367,430 7,790,212 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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13.3  ส ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่                       

30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับป ี                           
สิ้นสุดวันที่                           

31 ธันวาคม 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 298,051,789 255,423,506 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด 759,926,098 1,312,036,745 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด (632,172,538) (1,269,408,462) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 425,805,349 298,051,789 

13.4  ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน
สิน้สุดวันที่                       

30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับป ี                           
สิ้นสุดวันที่                           

31 ธันวาคม 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 9,507,891 - 
ตั้งเพิ่มระหว่างงวด - 9,507,891 
ลดลงไประหว่างงวด (9,507,891) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 9,507,891 

14. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินค้างจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 84,865,357 137,009,478 
รวมเจ้าหน้ีบริษทัประกนัภัยต่อ 84,865,357 137,009,478 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

รายการกระทบยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สามารถแสดง
ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยานพาหนะ 
  
หนีส้ินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,163,554 
บวก: ต้นทุนทางการเงินระหว่างงวด 62,825 
หัก: ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด (396,114) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 1,830,265 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 
 หนี้สินตาม 

สัญญาเช่า 
ต้นทุนทางการเงิน 

รอตัดบัญชี 
หนี้สินตาม 

สัญญาเช่า - สุทธ ิ
    
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 792,228 93,904 698,324 
ครบก าหนดช าระเกิน 1 ปี 1,188,342 56,401 1,131,941 
รวม 1,980,570 150,305 1,830,265 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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16. ข้อมูลตำมส่วนงำน  

16.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
สามารถแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 272,682,367 451,880,168 724,562,535 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (3,875,909) (229,164) (4,105,073) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 268,806,458 451,651,004 720,457,462 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้
(เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน 7,188,699 (146,120,544) (138,931,845) 

เบี้ยประกันภัยตอ่ทีถ่ือเป็นรำยได้ 275,995,157 305,530,460 581,525,617 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (14,792,289) 24,193,885 9,401,596 

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทนสุทธ ิ 207,193,701 195,574,968 402,768,669 

ค่าบ าเหน็จสุทธิ 90,601,450 59,433,638 150,035,088 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 3,191,459 5,891,858 9,083,317 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 286,194,321 285,094,349 571,288,670 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภัยต่อ (10,199,164) 20,436,111 10,236,947 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (21,903,430) 
ผลขาดทนุทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (6,085) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน   (11,672,568) 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (686,075) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   16,559,667 
รายได้อื่น   226,496 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้   4,427,520 
รายได้ภาษีเงินได ้   1,924,330 

ก ำไรสุทธ ิ   6,351,850 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 269,125,066 424,350,085 693,475,151 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (4,033,847) (228,645) (4,262,492) 

เบี้ยประกนัภัยตอ่รับสทุธ ิ 265,091,219 424,121,440 689,212,659 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้
(เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน 1,410,217 (140,801,561) (139,391,344) 

เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยได้ 266,501,436 283,319,879 549,821,315 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (13,553,705) 28,700,061 15,146,356 

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทนสุทธ ิ 186,194,061 185,922,964 372,117,025 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 68,995,629 36,915,388 105,911,017 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 3,446,890 5,721,743 9,168,633 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 245,082,875 257,260,156 502,343,031 

ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 21,418,561 26,059,723 47,478,284 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (25,226,649) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   22,251,635 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (435,999) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   34,202,936 
รายได้อื่น   154,948 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   56,173,520 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (7,171,015) 

ก ำไรสุทธ ิ   49,002,505 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 573,440,278 671,615,269 1,245,055,547 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (8,018,227) (458,327) (8,476,554) 

เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 565,422,051 671,156,942 1,236,578,993 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้
(เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน 11,219,961 (138,959,233) (127,739,272) 

เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยได้ 576,642,012 532,197,709 1,108,839,721 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (13,688,612) 40,332,162 26,643,550 

ส ารองความเสีย่งภัยที่ยังไม่ส้ินสุดลดลง (5,097,739) (4,410,152) (9,507,891) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทนสุทธ ิ 379,533,469 348,043,345 727,576,814 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 174,091,045 112,881,459 286,972,504 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 8,080,278 9,463,651 17,543,929 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 542,918,441 506,310,465 1,049,228,906 

ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 33,723,571 25,887,244 59,610,815 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (46,249,818) 
ผลขาดทนุทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (260,264) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   13,100,733 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (877,686) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   23,882,192 
รายได้อื่น   2,318,059 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   38,423,298 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (3,523,893) 

ก ำไรสุทธ ิ   34,899,405 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 597,801,999 663,049,205 1,260,851,204 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (5,648,263) (457,291) (6,105,554) 

เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 592,153,736 662,591,914 1,254,745,650 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้
(เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน 15,597,321 (148,612,821) (133,015,500) 

เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยได้ 607,751,057 513,979,093 1,121,730,150 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (14,397,229) 21,032,749 6,635,520 

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทนสุทธ ิ 395,121,916 318,260,032 713,381,948 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 162,152,940 98,405,204 260,558,144 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 8,405,437 9,322,850 17,728,287 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 551,283,064 447,020,835 998,303,899 

ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 56,467,993 66,958,258 123,426,251 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (49,294,441) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   74,131,810 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (911,943) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   56,787,802 
รายได้อื่น   229,298 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   130,236,967 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (21,318,640) 

ก ำไรสุทธ ิ   108,918,327 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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16.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                 
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

16.3 ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2563 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ย
ประกันภัยต่อรับจากบริษัทประกันชีวิตต่อรายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยต่อรับ 
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        

วันที่ 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                        

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

     
รายได้เบี้ยประกันภัยต่อรับ 546 515 846 827 

17. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างงวด 

18. เงินปันผลจ่ำย 

 บริษัทฯประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้ 

    
อนุมัติโดย 

                
รวมเงินปันผล 

เงินปันผล             
ต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   
   สุทธิส าหรับป ี2562  เม่ือวันที ่22 เมษายน 2563 78.0 0.13 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2563 78.0 0.13 

เงินปันผลประจ าปีจากก าไร ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น   
   สุทธิส าหรับป ี2561  เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 90.0 0.15 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2562 90.0 0.15 
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19. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

19.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯค านึงถึงเนื้อหาของ    
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
TKI Life Insurance Company Limited นับเป็น “บริษัทร่วม” โดยบริษัทฯถือหุ้นในบริษัท

ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 32.50  
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกัน 
บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
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19.2 รำยกำรท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่
ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่              
ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่ส าคัญได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวด               

สามเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวด                         
หกเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
รายได้      
รายได้ค่าบริการ 69 69 2,148 138 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน      
รายได้      
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 219,678 216,856 316,513 307,886 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
รายได้ค่าบ าเหน็จ 146 158 367 371 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 302 226 632 500 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันภัยต่อ 
ค่าใช้จ่าย      
เบี้ยประกันภัยต่อช่วง 702 694 1,506 1,248 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 136,174 95,673 165,636 121,153 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันภัยต่อ 
ค่าบ าเหน็จ 52,479 35,064 85,512 72,761 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบริการจ่าย(1) 1,972 2,151 3,944 4,302 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
ส่วนของเจ้าของ      
เงินปันผลจ่าย 9,568 11,133 9,568 11,133 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุน 
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19.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
  30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทร่วม    
ลูกหนี้อื่น(1)  7,035 5,025 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน    
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคนืจากบริษัทประกันภัยต่อ(2)  823 814 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ(3)  72,884 70,592 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ(3)  2,762 28,219 
คา่บ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี  38,490 28,001 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน(4)  - 3,952 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ(5)  5,348 44,326 
ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี  12 12 
(1)  แสดงรวมใน “สินทรัพยอ่ื์น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  แสดงรวมใน “สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(3)  แสดงรวมใน “ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(4)  แสดงรวมใน “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(5)  แสดงรวมใน “เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

19.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีส ำคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์หลังออกจากงานของกรรมการและผู้บริหารที่ส าคัญแสดง
ได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,254 10,084 17,079 19,640 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1,175 1,469 2,341 2,248 
รวม 10,429 11,553 19,420 21,888 
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20. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรร
ไว้เป็นเงินส ารองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 21.0 19.6 21.0 21.6 
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 250.0 252.8 250.0 255.2 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 36.0 36.8 36.0 37.2 

21. ทรัพย์สินอื่นท่ีมีข้อจ ำกัด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์บางส่วนไว้เป็นหลักประกัน 
ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ   
พันธบัตรรัฐบาล - 0.1 
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22. ภำระผูกพัน 

22.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าที่ เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี ณ วันที่                           
30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 
จ่ายช าระ 31 ธันวาคม 2562 

  
ภายใน 1 ปี 0.8 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1.6 

 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ภาระผูกพันส่วนของสัญญาเช่าจ านวน 2.4 ล้านบาทได้ถูกรับรู้เป็น
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 2.3 (ข) และ 3.2 ดังนั้น ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯจึง
ไม่ต้องแสดงภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าคงเหลือ 

22.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์คงเหลือจ านวน 0.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
คงเหลือ) 

22.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการคงเหลือ  (31 ธันวาคม 2562:                  
บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและมีจ านวนเงินค่าบริการขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
จ านวน 0.6 ล้านบาท) 
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23. มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2563  

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 
      
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
งบก าไรขาดทุน  - 9,005,540 - 9,005,540 9,005,540 

เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  562,275,887 347,134,425 2,128,883 911,539,195 911,539,195 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2562  

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 
      
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
งบก าไรขาดทุน  72,336,094 - - 72,336,094 72,336,094 

เงนิลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  452,475,752 351,486,936 - 803,962,688 803,962,688 

บริษัทฯมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินด้วยวิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

(ก) เงินลงทุนในหุ้นทุนและหน่วยลงทนุที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด  

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตราสารหนี้ไทย  

(ค) เงินลงทุนในหุ้นทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน ค านวณโดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดย
ผู้จัดการกองทุน 

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

24. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่                   
11 สิงหาคม 2563 


