
 

 

 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564                
งบก ำไรขำดทุน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดง               
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับงวดเก้ำเดือน
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
และได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน             
(รวมเรียกว่ำ “ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล              
ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำน                
ของข้ำพเจ้ำ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น 
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้              
ควำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเร่ืองที่มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดง
ควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน 

ข้อสรุป  

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
 
รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4951  

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกำยน 2564 



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564  และ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 100,640,221        41,134,866          100,640,221        41,134,866          

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 18,262,240          14,386,288          18,262,240          14,386,288          

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 4 4,169,908            3,372,998            4,169,908            3,372,998            

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 5 411,591,012        433,896,203        411,591,012        433,896,203        

สินทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 6 1,994,307,815     1,924,821,674     1,994,307,815     1,924,821,674     

   เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ 7 281,120               633,103               281,120               633,103               

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 12,868,738          12,814,178          18,910,900          18,910,900          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 56,029,954          51,069,455          56,029,954          51,069,455          

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10 39,874,015          37,920,025          39,874,015          37,920,025          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 11.1 71,287,546          85,884,833          70,079,114          84,665,489          

สินทรัพย์อ่ืน

   ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 126,587,657        80,760,917          126,587,657        80,760,917          

   อ่ืน ๆ 12,232,589          13,409,224          12,232,589          13,409,224          

รวมสินทรัพย์ 2,848,132,815     2,700,103,764     2,852,966,545     2,704,981,142     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564  และ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสิน

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 12 1,250,976,492     864,361,657        1,250,976,492     864,361,657        

เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 13 121,388,828        346,731,212        121,388,828        346,731,212        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                          29,540,236          -                          29,540,236          

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 950,504               1,486,503            950,504               1,486,503            

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17,000,625          17,180,397          17,000,625          17,180,397          

หน้ีสินอ่ืน

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,245,176            3,281,189            4,245,176            3,281,189            

   ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี 62,549                 50,595                 62,549                 50,595                 

   อ่ืน ๆ 20,396,879          13,475,935          20,396,879          13,475,935          

รวมหน้ีสิน 1,415,021,053     1,276,107,724     1,415,021,053     1,276,107,724     

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 785,694,071        782,250,161        787,940,664        783,996,204        

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (91,745,134)         (97,416,946)         (89,157,997)         (94,285,611)         

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,433,111,762     1,423,996,040     1,437,945,492     1,428,873,418     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 2,848,132,815     2,700,103,764     2,852,966,545     2,704,981,142     

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

เบ้ียประกันภัยต่อรับ 841,623,683      581,056,042      841,623,683      581,056,042      

หัก: เบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (6,868,173)         (5,128,187)         (6,868,173)         (5,128,187)         

เบ้ียประกันภัยต่อรับสุทธิ 834,755,510      575,927,855      834,755,510      575,927,855      

บวก (หัก): ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ลด (เพ่ิม) จากงวดก่อน (57,569,649)       17,169,315        (57,569,649)       17,169,315        

เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ 777,185,861      593,097,170      777,185,861      593,097,170      

รายได้ค่าบ าเหน็จ 849,485             586,044             849,485             586,044             

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 16,967,618        18,653,811        16,967,618        18,653,811        

ผลขาดทุนจากเงินลงทุน (6,394,272)         (1,096,925)         (6,394,272)         (1,096,925)         

ผลก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 147,689             9,664                 147,689             9,664                 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 8.3 185,828             612,819             -                         -                         

รายได้อ่ืน 130,234             2,235,499          130,234             2,235,499          

รวมรำยได้ 789,072,443      614,098,082      788,886,615      613,485,263      

ค่ำใช้จ่ำย

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,450,855)         6,600,738          (4,450,855)         6,600,738          

ส ารองความเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุดเพ่ิมข้ึน 12,004,136        -                         12,004,136        -                         

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 553,214,827      384,652,111      553,214,827      384,652,111      

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อช่วง (1,174,003)         (1,032,295)         (1,174,003)         (1,032,295)         

ค่าบ าเหน็จ 168,006,372      146,549,326      168,006,372      146,549,326      

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 13,979,096        8,955,587          13,979,096        8,955,587          

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 23,509,418        24,381,101        23,509,418        24,381,101        

ต้นทุนทางการเงิน 16,619               27,505               16,619               27,505               

โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (34,406)              (9,150)                (34,406)              (9,150)                

รวมค่ำใช้จ่ำย 765,071,204      570,124,923      765,071,204      570,124,923      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 24,001,239        43,973,159        23,815,411        43,360,340        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11.2 (3,205,356)         (6,246,937)         (3,168,190)         (6,124,373)         

ก ำไรสุทธิ 20,795,883        37,726,222        20,647,221        37,235,967        

ก ำไรต่อหุ้น 15
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

   ก าไรสุทธิ 0.03 0.06 0.03 0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรสุทธิ 20,795,883        37,726,222        20,647,221        37,235,967        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม 126,438             29,338               -                         -                         

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,903,280)         (56,305,468)       (1,903,280)         (56,305,468)       

บวก: ภาษีเงินได้ 355,368             11,255,226        380,656             11,261,094        

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,421,474)         (45,020,904)       (1,522,624)         (45,044,374)       

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 29,968               -                         29,968               -                         

หัก: ภาษีเงินได้ (5,994)                -                         (5,994)                -                         

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23,974               -                         23,974               -                         

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (1,397,500)         (45,020,904)       (1,498,650)         (45,044,374)       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 19,398,383        (7,294,682)         19,148,571        (7,808,407)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

เบ้ียประกันภัยต่อรับ 2,291,898,767   1,826,111,589   2,291,898,767   1,826,111,589   

หัก: เบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (16,978,062)       (13,604,741)       (16,978,062)       (13,604,741)       

เบ้ียประกันภัยต่อรับสุทธิ 2,274,920,705   1,812,506,848   2,274,920,705   1,812,506,848   

หัก: ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิมจากงวดก่อน (260,713,130)     (110,569,957)     (260,713,130)     (110,569,957)     

เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ 2,014,207,575   1,701,936,891   2,014,207,575   1,701,936,891   

รายได้ค่าบ าเหน็จ 2,668,770          1,795,805          2,668,770          1,795,805          

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 54,148,432        53,711,893        54,148,432        53,711,893        

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 878,525             (10,836,732)       878,525             (10,836,732)       

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 214,436             (1,426,419)         214,436             (1,426,419)         

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 8.3 (625,688)            (264,867)            -                         -                         

รายได้อ่ืน 713,614             4,553,558          713,614             4,553,558          

รวมรำยได้ 2,072,205,664   1,749,470,129   2,072,831,352   1,749,734,996   

ค่ำใช้จ่ำย

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิมข้ึน 411,638             33,244,288        411,638             33,244,288        

ส ารองความเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 12,004,136        (9,507,891)         12,004,136        (9,507,891)         

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 1,415,136,003   1,114,325,900   1,415,136,003   1,114,325,900   

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อช่วง (11,801,735)       (3,129,270)         (11,801,735)       (3,129,270)         

ค่าบ าเหน็จ 448,917,892      434,731,591      448,917,892      434,731,591      

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 39,163,676        26,499,516        39,163,676        26,499,516        

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 69,377,251        70,568,094        69,377,251        70,568,094        

ต้นทุนทางการเงิน 58,171               90,330               58,171               90,330               

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 98,543               251,114             98,543               251,114             

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,973,365,575   1,667,073,672   1,973,365,575   1,667,073,672   

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 98,840,089        82,396,457        99,465,777        82,661,324        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11.2 (12,887,304)       (9,770,830)         (13,012,442)       (9,823,803)         

ก ำไรสุทธิ 85,952,785        72,625,627        86,453,335        72,837,521        

ก ำไรต่อหุ้น 15
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

   ก าไรสุทธิ 0.14 0.12 0.14 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรสุทธิ 85,952,785        72,625,627        86,453,335        72,837,521        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม 680,248             165,406             -                         -                         

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 6,409,518          (162,979,005)     6,409,518          (162,979,005)     

บวก (หัก): ภาษีเงินได้ (1,417,954)         32,562,720        (1,281,904)         32,595,801        

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,671,812          (130,250,879)     5,127,614          (130,383,204)     

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,860,144          (2,679,231)         1,860,144          (2,679,231)         

บวก (หัก): ภาษีเงินได้ (372,029)            535,846             (372,029)            535,846             

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,488,115          (2,143,385)         1,488,115          (2,143,385)         

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 7,159,927          (132,394,264)     6,615,729          (132,526,589)     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 93,112,712        (59,768,637)       93,069,064        (59,689,068)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

เงินรับจากการรับประกันภัยต่อ 287,549,729      108,668,115      287,549,729      108,668,115      

ดอกเบ้ียรับ 10,767,482        12,669,631        10,767,482        12,669,631        

เงินปันผลรับ 40,126,957        41,078,249        40,126,957        41,078,249        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนอ่ืน 13,567,376        (11,247,645)       13,567,376        (11,247,645)       

รายได้อ่ืน 9,696,139          503,474             9,696,139          503,474             

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (38,275,830)       (26,352,194)       (38,275,830)       (26,352,194)       

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (58,108,650)       (58,820,746)       (58,108,650)       (58,820,746)       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (30,546,653)       (47,965,330)       (30,546,653)       (47,965,330)       

เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน 1,324,897,906   1,417,802,089   1,324,897,906   1,417,802,089   

เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน (1,392,454,393)  (1,352,349,232)  (1,392,454,393)  (1,352,349,232)  

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 167,220,063      83,986,411        167,220,063      83,986,411        

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

จ าหน่ายอุปกรณ์ 2,400                 -                         2,400                 -                         

ซ้ืออุปกรณ์ (10,034,480) (811,800) (10,034,480) (811,800)

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (13,062,130) (1,111,334) (13,062,130) (1,111,334)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (23,094,210)       (1,923,134)         (23,094,210)       (1,923,134)         

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (594,170)            (594,171)            (594,170)            (594,171)            

เงินปันผลจ่าย 16 (84,000,000)       (78,000,000)       (84,000,000)       (78,000,000)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (84,594,170)       (78,594,171)       (84,594,170)       (78,594,171)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 59,531,683        3,469,106          59,531,683        3,469,106          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 41,134,866        33,798,067        41,134,866        33,798,067        

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน (26,328)              (25,223)              (26,328)              (25,223)              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 100,640,221      37,241,950        100,640,221      37,241,950        

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563

 (หน่วย: บาท)

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการ

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 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 16 -                         -                         -                         (78,000,000)       -                                          -                                        -                               (78,000,000)             

โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                         -                         -                         2,847                  -                                          -                                        -                               2,847                        

ก าไรสุทธิ -                         -                         -                         72,625,627        -                                          -                                        -                               72,625,627              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         (2,143,385)         (130,383,204)                     132,325                            (130,250,879)           (132,394,264)           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         70,482,242        (130,383,204)                     132,325                            (130,250,879)           (59,768,637)             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 600,000,000      79,162,825        60,000,000        732,001,812      (147,823,990)                     (2,492,433)                        (150,316,423)           1,320,848,214         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 600,000,000      79,162,825        60,000,000        782,250,161      (94,285,611)                        (3,131,335)                        (97,416,946)             1,423,996,040         

เงินปันผลจ่าย 16 -                         -                         -                         (84,000,000)       -                                          -                                        -                               (84,000,000)             

โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                         -                         -                         3,010                  -                                          -                                        -                               3,010                        

ก าไรสุทธิ -                         -                         -                         85,952,785        -                                          -                                        -                               85,952,785              

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         1,488,115          5,127,614                           544,198                            5,671,812                7,159,927                

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         87,440,900        5,127,614                           544,198                            5,671,812                93,112,712              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 600,000,000      79,162,825        60,000,000        785,694,071      (89,157,997)                        (2,587,137)                        (91,745,134)             1,433,111,762         

-                         -                         -                         -                         -                                          -                                        -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการ

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 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             743,339,730           (17,440,786)                                 1,465,061,769          

เงินปันผลจ่าย 16 -                               -                               -                               (78,000,000)            -                                                    (78,000,000)              

โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                               -                               -                               2,847                       -                                                    2,847                        

ก าไรสุทธิ -                               -                               -                               72,837,521             -                                                    72,837,521               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               (2,143,385)              (130,383,204)                               (132,526,589)            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               70,694,136             (130,383,204)                               (59,689,068)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             736,036,713           (147,823,990)                               1,327,375,548          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 600,000,000           79,162,825             60,000,000             783,996,204           (94,285,611)                                 1,428,873,418          

เงินปันผลจ่าย 16 -                               -                               -                               (84,000,000)            -                                                    (84,000,000)              

โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                               -                               -                               3,010                       -                                                    3,010                        

ก าไรสุทธิ -                               -                               -                               86,453,335             -                                                    86,453,335               

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               1,488,115               5,127,614                                     6,615,729                 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               87,941,450             5,127,614                                     93,069,064               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 600,000,000           79,162,825             60,000,000             787,940,664           (89,157,997)                                 1,437,945,492          

-                          -                          -                          -                          -                                                    -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทดังกล่าวถือ
หุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ 10.10 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการรับประกันชีวิตต่อ ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่                
จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่  48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อม 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนิน
ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้          
ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบ
การเงินที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต (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 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน ทั้งนี้ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้
มาตรฐาน   ทั้งนี้  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

2.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่
ใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
   
เงินสด 10 4 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 93,688 18,923 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก าหนดระยะเวลา - 22,000 
เงินฝากสถาบันการเงินอ่ืน 7,010 250 
รวม 100,708 41,177 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (68) (42) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธ ิ 100,640 41,135 

4. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   
   ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 2,818 2,822 
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,352 551 
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  4,170 3,373 

5. ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 71,879 98,624 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ  339,712 335,272 
รวมลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 411,591 433,896 
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6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

6.1 จ ำแนกตำมประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 
ราคาทุน                   

ตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
ราคาทุน                  

ตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเพื่อค้ำที่วัดมูลค่ำด้วยมลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน     

หน่วยลงทนุ  16,017 16,021 79,066 79,069 
รวม 16,017 16,021 79,066 79,069 
บวก : ก าไรจากการวัดมูลค่า 4 - 3 - 
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน        
ก าไรหรือขาดทนุ - สุทธิ 16,021 16,021 79,069 79,069 

เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น     

หุ้นทนุ 407,393 385,582 364,433 339,383 
หน่วยลงทนุ  696,107 569,765 659,959 543,592 
รวม 1,103,500 955,347 1,024,392 882,975 
หัก: ขาดทุนจากการวัดมูลค่า (111,447) - (117,857) - 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (36,706) -  (23,560) - 
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธ ิ 955,347 955,347 882,975 882,975 

เงินลงทุนที่ถอืจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 551,850 557,754 475,659 486,338 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 361,587 366,428 287,544 291,939 
เงินฝากสถาบันการเงนิทีค่รบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 110,000 110,000 200,000 200,000 

รวม 1,023,437 1,034,182 963,203 978,277 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติ                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (497) - (425) - 
เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ 1,022,940 1,034,182 962,778 978,277 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 1,994,308 2,005,550 1,924,822 1,940,321 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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6.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 
 

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

มูลค่าตามบัญช ี                      
สุทธ ิ

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดท่ีวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 
  

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 1,023,437 (497) 1,022,940 

รวม 1,023,437 (497) 1,022,940 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2563 
 

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธ ิ

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดท่ีวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 
  

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 963,203 (425) 962,778 

รวม 963,203 (425) 962,778 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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6.3 เงินลงทุนท่ีติดภำระผูกพัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้น าเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้
กับนายทะเบียนตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 18 

7. 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 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจ าแนกตาม              
การวิเคราะห์ล าดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                        
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                        
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

   

ช้ันที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต 281 633 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั 281 633 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

8.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ 

ทุนออกจ าหน่ายและ               
ช าระแล้ว                           

สัดส่วนเงินลงทนุที่ถือ             
โดยบรษิัทฯ                     

   

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

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

Company Limited  
รับประกนัชีวิต ลาว 66,118 66,118 32.50 32.50 

 

(หน่วย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท 

งบการเงินที่แสดง           
เงินลงทุนตาม                   
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 

มูลค่าเงินลงทุนตาม                     
วิธีส่วนได้เสีย  ราคาทุน  

ค่าเผื่อการด้อยค่า                      
ของเงินลงทุน  

มูลค่าตามบัญชีตาม                     
วิธีราคาทุน - สุทธิ       

 

30 
กันยายน                           

2564 

31 
ธันวาคม                           

2563 

30 
กันยายน                           

2564 

31 
ธันวาคม                           

2563 

30 
กันยายน                           

2564 

31 
ธันวาคม                           

2563 

30 
กันยายน                           

2564 

31 
ธันวาคม                           

2563 
         
TKI Life Insurance 

Company 
Limited 

12,869 12,814 21,684 21,684 (2,773) (2,773) 18,911 18,911 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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8.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิของบริษัทร่วม 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 TKI Life Insurance Company Limited 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
   
สินทรัพย์รวม 46,007 43,725 

หนี้สินรวม (6,411) (4,297) 

สินทรัพย์สุทธิ 39,596 39,428 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 32.50                     32.50 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
 ในบริษัทร่วม 12,869 12,814 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
(หน่วย: พันบาท) 

 TKI Life Insurance Company Limited 

 
ส าหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 
     

รวมรายได้ 3,355 3,423 6,428 6,238 

     

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 572 1,886 (1,866) (767) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 572 1,886 (1,866) (767) 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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8.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษัท
ร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมส าหรับ                          
งวดสามเดือนสิ้นสุด                                            
วันที่ 30 กันยายน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                          
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด           

วันที่ 30 กันยายน 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด            

วันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
TKI Life Insurance 

Company Limited 186 613 - - - - 

 186 613 - - - - 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมส าหรับ                          
งวดเก้าเดือนสิ้นสุด                                            
วันที่ 30 กันยายน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                          
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด           

วันที่ 30 กันยายน 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด            

วันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
TKI Life Insurance 

Company Limited (626) (265) - - - - 

 (626) (265) - - - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย                     
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บ ริษั ท ร่วม  บ ริษั ท ฯได้ รับ งบการ เงินส าห รับปี  2563 ของ  TKI Life Insurance Company Limited                              
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตาม
รายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวแสดงข้อมูล                     
ทางการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้
ในการบันทึกส่วนได้เสียส าหรับปีดังกล่าว 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
   เครื่องตกแต่ง    
   และเครื่องใช ้  สินทรัพย์  
 ที่ดิน อาคาร ส านักงาน คอมพิวเตอร ์ สิทธิการใช ้ รวม 

       
มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 17,640 27,203 3,782 1,002 

 
1,442 

 
51,069 

ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน - - 86 9,949 - 10,035 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลคา่สุทธิตาม
บัญช ี - - (1) - 

 
- (1) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (1,653) (1,105) (1,774) (541) (5,073) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 17,640 25,550 2,762 9,177 901 56,030 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์             

ระหว่างพัฒนา รวม 
    
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 30,307 7,613 37,920 
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 1,719 3,773 5,492 
โอนเข้า (ออก) 269 (269) - 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด (3,538) - (3,538) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 28,757 11,117 39,874 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

11 

11. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

11.1 สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอตัดบัญชี 

ณ วันที่  30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

   

งบการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตาม                   
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้          

รอตัดบัญชี  

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้          

รอตัดบัญชี 

 

งบการเงินที่แสดง                              
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือน            
สิ้นสุดวันที่            

ส าหรับงวดเก้าเดือน            
สิ้นสุดวันที่            

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:         

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 28,334 5,796 28,334 5,796 22,538 (667) 22,538 (667) 
หนี้สินค่าบ าเหน็จจากการรับ
ประกันภัยต่อ 23,121 61,076 23,121 61,076 (37,955) 23,214 (37,955) 23,214 

ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 3,400 3,436 3,400 3,436 (36) 869 (36) 869 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุน       
เผ่ือขาย 22,289 23,571 22,289 23,571 (1,282) 32,596 (1,282) 32,596 

ค่าบ าเหน็จรอตัดบัญชีสุทธิ (25,305) (16,142) (25,305) (16,142) (9,163) (2,696) (9,163) (2,696) 
ค่าเผื่อการด้อยค่า 7,454 4,805 8,009 5,360 2,649 - 2,649 - 

อื่น ๆ 11,995 3,343 10,231 1,568 8,652 (1,447) 8,663 (1,467) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี 71,288 85,885 70,079 84,665     

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     (14,597) 51,869 (14,586) 51,849 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:         
- ในงบก าไรขาดทุน     (12,807) 18,771 (12,932) 18,718 
- ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ     (1,790) 33,098 (1,654) 33,131 

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     (14,597) 51,869 (14,586) 51,849 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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11.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลระหว่างกาล (12,455) 458 (12,455) 458 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัช:ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 9,250 (6,705) 9,287 (6,582) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (3,205) (6,247) (3,168) (6,124) 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลระหว่างกาล - (28,592) - (28,592) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของปีก่อน (80) 50 (80) 50 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัช:ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (12,807) 18,771 (12,932) 18,718 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (12,887) (9,771) (13,012) (9,824) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีส าหรับงวด                  
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 
     

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได ้ 24,001 43,973 23,816 43,360 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีเงินได้ทีใ่ช้ (4,800) (8,795) (4,763) (8,672) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น 1,589 2,541 1,589 2,541 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม - (1) - (1) 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ 24 28 24 28 
อื่น ๆ  (18) (20) (18) (20) 

รวม 1,595 2,548 1,595 2,548 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (3,205) (6,247) (3,168) (6,124) 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 
     

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได ้ 98,840 82,396 99,466 82,661 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีเงินได้ทีใ่ช้ (19,768) (16,479) (19,893) (16,532) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของปีก่อน (80) 50 (80) 50 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น 6,533 6,570 6,533 6,570 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม - (26) - (26) 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ 483 176 483 176 
อื่น ๆ  (55) (62) (55) (62) 

รวม 6,961 6,658 6,961 6,658 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (12,887) (9,771) (13,012) (9,824) 

12. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกนัภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 509,013 (2,818) 506,195 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึน้และได้รับรายงานแล้ว 297 - 297 
   ค่าสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 141,371 - 141,371 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 588,292 (1,352) 586,940 

   ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุด 12,004 - 12,004 

รวม 1,250,977 (4,170) 1,246,807 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 508,605 (2,822) 505,783 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึน้และได้รับรายงานแล้ว 356 - 356 
   ค่าสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 28,623 - 28,623 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    

   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 326,778 (551) 326,227 

รวม 864,362 (3,373) 860,989 

12.1 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่                              

30 กันยายน 2564 

ส าหรับปี                             
สิ้นสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2563 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 508,605 471,182 
ส ารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ 44,881 88,105 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย
ขาดอายุ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและอ่ืน ๆ (42,843) (53,545) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการค านวณส ารอง
ประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงอื่น (1,630) 2,863 

ยอดคงเหลือปลายงวด 509,013 508,605 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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12.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่                              

30 กันยายน 2564 

ส าหรับปี                             
สิ้นสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2563 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 28,979 7,790 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปัจจุบัน 875,066 1,000,127 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                        47,495 47,382 
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติในการค านวณส ารอง                         
ค่าสินไหมทดแทน 65,253 (26,201) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (875,125) (1,000,119) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 141,668 28,979 

12.3  ส ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่                       
30 กันยายน 2564 

ส าหรับปี                            
สิ้นสุดวันที่                           

31 ธันวาคม 2563 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 326,778 298,052 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด 1,630,702 1,401,278 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด (1,369,188) (1,372,552) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 588,292 326,778 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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12.4  ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่                       

30 กันยายน 2564 

ส าหรับปี                            
สิ้นสุดวันที่                           

31 ธันวาคม 2563 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด - 9,508 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด 12,004 (9,508) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 12,004 - 

13. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
   
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 121,389 346,731 
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 121,389 346,731 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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14. ข้อมูลตำมส่วนงำน  

14.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 
สามารถแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยตอ่รับ 543,735 297,889 841,624 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (6,567) (301) (6,868) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 537,168 297,588 834,756 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้
(เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน (98,674) 41,104 (57,570) 

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถอืเป็นรำยได้สุทธิ 438,494 338,692 777,186 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,804 (9,255) (4,451) 

ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดเพิ่มขึน้ 6,502 5,502 12,004 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ 
 ค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 317,566 234,475 552,041 
ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 92,961 74,196 167,157 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภัยอื่น 9,113 4,866 13,979 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 430,946 309,784 740,730 
ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยตอ่ 7,548 28,908 36,456 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (23,526) 
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น   34 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   12,964 
ส่วนแบ่งก าไรในบรษิัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย   186 
รายได้เกี่ยวกบัการลงทุนสุทธิ   10,720 
รายได้อื่น   131 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้   24,001 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (3,205) 
ก ำไรสุทธ ิ   20,796 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563 
 ผลิตภัณฑ ์                   

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑป์ระกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 376,784 204,273 581,057 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (4,779) (350) (5,129) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธ ิ 372,005 203,923 575,928 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้
(เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน (34,021) 51,190 17,169 

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถอืเป็นรำยได้สุทธิ 337,984 255,113 593,097 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เพิ่มขึ้น 2,688 3,913 6,601 

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทนสุทธ ิ 215,361 168,259 383,620 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 94,058 51,905 145,963 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภัยอื่น 5,709 3,246 8,955 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 317,816 227,323 545,139 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยตอ่ 20,168 27,790 47,958 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (24,409) 
โอนกลับผลขาดทุนทางด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   9 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   23,558 
ส่วนแบ่งก าไรในบรษิัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย   613 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   17,567 
รายได้อื่น   2,236 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   43,974 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (6,247) 

ก ำไรสุทธ ิ   37,727 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 ผลิตภัณฑ ์                   

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑป์ระกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 1,184,473 1,107,426 2,291,899 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (16,329) (649) (16,978) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 1,168,144 1,106,777 2,274,921 
หัก: ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยงัไมถ่ือเป็นรายไดเ้พิ่มขึ้น
จากงวดก่อน (172,167) (88,546) (260,713) 

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถอืเป็นรำยได้สุทธิ 995,977 1,018,231 2,014,208 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (12,919) 13,331 412 

ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดเพิ่มขึน้ 6,502 5,502 12,004 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ 
 ค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 698,139 705,195 1,403,334 
ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 234,791 211,458 446,249 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภัยอื่น 20,240 18,924 39,164 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 946,753 954,410 1,901,163 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยตอ่ 49,224 63,821 113,045 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (69,435) 
ผลขาดทนุทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (99) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   43,511 
ส่วนแบ่งขาดทุนในบรษิัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย   (626) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   55,241 
รายได้อื่น   714 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   98,840 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (12,887) 

ก ำไรสุทธ ิ   85,953 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 950,224 875,888 1,826,112 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยต่อ (12,797) (808) (13,605) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 937,427 875,080 1,812,507 
หัก: ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยงัไมถ่ือเป็นรายไดเ้พิ่มจาก
งวดก่อน (22,801) (87,769) (110,570) 

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถอืเป็นรำยได้สุทธิ 914,626 787,311 1,701,937 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภัยต่อ    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (11,001) 44,245 33,244 

ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดลดลง (5,098) (4,410) (9,508) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทนสุทธ ิ 594,895 516,302 1,111,197 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 268,149 164,787 432,936 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภัยอื่น 13,789 12,710 26,499 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัต่อ 860,734 733,634 1,594,368 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยตอ่ 53,892 53,677 107,569 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (70,659) 
ผลขาดทนุทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (251) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   36,659 
ส่วนแบ่งขาดทุนในบรษิัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย   (265) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   41,449 
รายได้อื่น   4,554 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   82,397 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (9,771) 

ก ำไรสุทธ ิ   72,626 
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14.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                 
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

14.3 ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีรายได้เบี้ย
ประกันภัยต่อรับจากบริษัทประกันชีวิตต่อรายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยต่อรับ 
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด                        

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                        

วันที่ 30 กันยายน 
 2564 2563 2564 2563 
     
รายได้เบี้ยประกันภัยต่อรับ 499 381 1,595 1,170 

15. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างงวด 

16. เงินปันผลจ่ำย 

 บริษัทฯประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ดังต่อไปนี ้

   
อนุมัติโดย รวมเงินปันผล 

เงินปันผล                
ต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีจากก าไร                   
สุทธิส าหรับปี 2563 

ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 84.0 0.14 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2564 84.0 0.14 

เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
   สุทธิส าหรับปี 2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 78.0 0.13 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2563 78.0 0.13 
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17. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

17.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ  และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯค านึงถึงเนื้อหาของ    
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายช่ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 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(1) 
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมกีรรมการ

ร่วมกัน(2)และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ   

ร่วมกัน(3)   

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 

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

(1) ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กรรมการร่วมกันลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
(2) มีกรรมการร่วมกันตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
(3) มีกรรมการร่วมกันตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
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17.2 รำยกำรท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่
ส าคัญกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุ รกิจซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่ส าคัญได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวด               

สามเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวด                         
เก้าเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 กันยายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
รายได้      
รายได้จากการให้บริการ(1) 69 2,109 286 4,257 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 342 - 712 - ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าใช้จ่าย      
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 9 - 113 - ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันภัยต่อ 
ค่าบ าเหน็จ 62 - 140 - ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน      
รายได้      
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 556,718 143,300 958,671 459,813 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
รายได้ค่าบ าเหน็จ 39 174 107 541 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 57 294 132 926 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันภัยต่อ 
ค่าใช้จ่าย      
เบี้ยประกันภัยต่อช่วง 166 734 390 2,240 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 265,707 80,866 459,873 246,502 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันภัยต่อ 
ค่าบ าเหน็จ 136,698 40,672 248,854 126,184 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบริการจ่าย(2) 1,768 2,030 5,517 5,974 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
ส่วนของเจ้าของ      
เงินปันผลจ่าย - - 10,244 9,654 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1)  แสดงรวมอยู่ใน “รายได้อ่ืน” ในงบก าไรขาดทุน 
(2)  แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุน 
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17.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วันที่  30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการ                     
ที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี               

ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทร่วม   
ลูกหนี้อื่น(1) 1,074 7,122 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ(3) 242 - 
ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 43 - 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน(4) 45 - 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ(2) 193 - 
เงนิค้างรับจากการประกันภัยต่อ(3) 244,947 744 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ(3) 64,041 32,728 
ค่าบ าเหนจ็จ่ายรอตัดบัญชี 86,131 30,740 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน(4) 90,489 12,513 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ(5) 37,153 6,069 
ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี 3 - 
(1)  แสดงรวมใน “สินทรัพย์อ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  แสดงรวมใน “สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(3)  แสดงรวมใน “ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(4)  แสดงรวมใน “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(5)  แสดงรวมใน “เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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17.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีส ำคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์หลังออกจากงานของกรรมการและผู้บริหารที่ส าคัญแสดง
ได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

 2564 2563 2564 2563 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,134 10,064 33,546 28,856 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1,025 1,063 3,187 3,403 
รวม 13,159 11,127 36,733 32,259 

18. หลักทรัพย์ท่ีมีข้อจ ำกัด 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรร
ไว้เป็นเงินส ารองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 21.0 21.7 21.0 21.9 
ทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 235.0 241.6 217.0 228.7 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 54.0 56.4 54.0 56.2 
เงินฝากสถาบันการเงิน 30.0 30.0 - - 
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19. ภำระผูกพัน 

19.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์คงเหลือจ านวน 0.5 ล้านบาท และ 3.0 ล้านบาท ตามล าดับ 

19.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและมีจ านวน
เงินค่าบริการขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นจ านวน 7.8 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามล าดับ 

20. เครื่องมือทำงกำรเงิน 

20.1 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน รายได้จากการลงทุนค้างรับ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ สินทรัพย์อ่ืน และ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและ หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายที่มีมูลค่า
ยุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีโดยแสดงเปรียบเทียบได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่า 
ตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่า 
ตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนที่ถอืจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วย                               
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 551,801 557,754 475,643 486,338 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 361,233 366,428 287,388 291,939 
เงินฝากสถาบันการเงนิทีค่รบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 109,906 110,000 199,747 200,000 

 1,022,940 1,034,182 962,778 978,277 
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20.2 ล ำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญช ี
      
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบก าไรขาดทุน  - 16,021 - 16,021 16,021 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่  645,520 308,096 1,731 955,347 955,347 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 
      
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบก าไรขาดทุน  - 79,069 - 79,069 79,069 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่  600,510 280,115 2,350 882,975 882,975 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมลูค่ายุติธรรม 

21. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

 

 


