
  

 
 

 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของ
รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่ง
กำลแบบยอ่ของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
เหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 
 
รัชดำ ยงสวสัด์ิวำณิชย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4951 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2564 



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 362,591,323          209,845,474         234,912,641         125,548,222         

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 4,122,759              2,655,437             3,929,731             2,293,229             

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 5 219,987,431          175,571,883         219,987,431         175,571,883         

ลูกหนีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 6 1,837,662,332       1,359,976,971      1,837,662,332      1,359,976,971      

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี 7 2,247,173,137       2,472,537,053      2,123,234,814      2,326,625,261      

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 8 1,509,782,062       1,496,699,198      1,509,782,062      1,496,699,198      

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 14,827                   -                            -                            -                            

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบียคา้งรับ 9 15,938,002            17,047,440           15,887,515           16,961,745           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                            307,699,320         307,699,320         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 224,806,304          233,858,280         127,221,303         131,580,371         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7,046,155              5,905,255             3,152,174             3,791,832             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 122,370,345          117,058,108         56,260,331           59,111,650           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12.1 249,309,641          245,801,358         236,187,411         233,133,079         

สินทรัพยอื์น

   ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายรอตดับญัชี 504,960,953          499,916,518         504,960,953         499,916,518         

   ลูกหนีบริษทัหลกัทรัพย์ 204,527,663          -                            204,527,663         -                            

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน 35,494,256            35,278,886           32,756,685           32,671,065           

   ค่าเบียประกนัความเสียหายส่วนเกินรอตดับญัชี 24,417,944            -                            24,417,944           -                            

   อืน ๆ 153,882,308          134,511,102         55,519,784           51,285,070           

รวมสินทรัพย์ 7,724,087,442       7,006,662,963      7,498,100,094      6,822,865,414      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

หนสิีน

หนีสินจากสญัญาประกนัภยั 13 2,825,798,925       2,537,813,832      2,825,798,925      2,537,813,832      

เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ 14 713,062,456          406,897,710         713,062,456         406,897,710         

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ -                             90,654                  -                            -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,366,644            5,035,877             30,541,663           -                            

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 83,516,543            78,643,654           48,236,431           45,926,269           

หนีสินตามสญัญาเช่า 6,991,738              5,891,092             2,982,146             3,696,103             

หนีสินอืน

   เบียประกนัภยัต่อรับล่วงหนา้ 173,160,779          153,379,763         173,160,779         153,379,763         

   ค่าจา้งและบาํเหน็จรับรอตดับญัชี 31,155,463            22,223,663           31,155,463           22,223,663           

   อืน ๆ 140,818,117          115,242,449         53,558,226           47,734,368           

รวมหนสิีน 4,009,870,665       3,325,218,694      3,878,496,089      3,217,671,708      

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 4,214,993,832 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.88 บาท 3,709,194,572       3,709,194,572      3,709,194,572      3,709,194,572      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 61,700,000            61,700,000           48,500,000           48,500,000           

   ยงัไม่จดัสรร 319,063,939          400,411,936         143,829,273         243,543,999         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (375,741,734)         (489,862,239)        (281,919,840)        (396,044,865)        

รวมส่วนของเจ้าของ 3,714,216,777       3,681,444,269      3,619,604,005      3,605,193,706      

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 7,724,087,442       7,006,662,963      7,498,100,094      6,822,865,414      

-                             -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

เบียประกนัภยัต่อรับ 1,311,174,394     1,237,288,197      1,311,174,394     1,237,288,197       

หัก: เบียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัต่อช่วง (175,086,408)      (187,070,207)        (175,086,408)       (187,070,207)        

เบียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 1,136,087,986     1,050,217,990      1,136,087,986     1,050,217,990       

หัก: สาํรองเบยีประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พมิขึนจากงวดก่อน (118,716,269)      (93,481,914)          (118,716,269)       (93,481,914)          

เบียประกนัภยัต่อทถืีอเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อช่วง 1,017,371,717     956,736,076         1,017,371,717     956,736,076          

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 26,638,306          47,260,412           26,638,306          47,260,412            

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 16 51,651,628          56,468,697           69,391,487          76,062,773            

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงิน 44,982                 -                            -                           -                            

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 17 13,807,700          12,849,002           13,763,370          12,819,421            

รายไดจ้ากการให้บริการ 95,747,138          88,131,348           -                           -                            

รายไดอื้น 2,348,155            (76,300)                 1,463,059            (129,221)               

รวมรายได้ 1,207,609,626     1,161,369,235      1,128,627,939     1,092,749,461       

ค่าใช้จ่าย

สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดเพมิขึน 30,830,621          -                            30,830,621          -                            

ค่าสินไหมทดแทน 548,126,105        586,115,628         548,126,105        586,115,628          

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (21,672,925)        (104,268,619)        (21,672,925)         (104,268,619)        

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย 416,629,444        417,071,289         416,629,444        417,071,289          

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 34,549,943          33,477,053           34,559,616          33,477,053            

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 42,097,519          44,999,921           45,295,763          47,378,698            

ค่าใชจ่้ายลงทุน 1,570,099            1,426,443             1,570,099            1,426,443              

ค่าใชจ่้ายจากการให้บริการ 78,877,446          74,099,804           -                           -                            

ตน้ทุนทางการเงิน 102,341               102,507                44,727                 58,741                   

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 304,353               (207,388)               141,817               (141,928)               

ค่าใชจ่้ายอนื 459,540               53,224                  1,247,436            1,689                     

รวมค่าใช้จ่าย 1,131,874,486     1,052,869,862      1,056,772,703     981,118,994          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 75,735,140          108,499,373         71,855,236          111,630,467          

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 12.2 (10,778,546)        (13,755,883)          (7,090,696)           (10,903,597)          

กําไรสุทธิ 64,956,594          94,743,490           64,764,540          100,726,870          

การแบ่งปันกําไรสุทธิ:

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 64,956,594          94,743,490           64,764,540          100,726,870          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                          -                            

64,956,594          94,743,490           

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

   กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 0.015                   0.022                    0.015                   0.024                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสุทธิ 64,956,594          94,743,490           64,764,540          100,726,870          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ย

      มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (714,007)             (1,287,930)            (712,849)              (1,276,436)            

   บวก: ภาษเีงินได้ 142,801               257,586                142,570               255,287                 

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ย

      มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (571,206)             (1,030,344)            (570,279)              (1,021,149)            

รวมรายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั (571,206)             (1,030,344)            (570,279)              (1,021,149)            

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั

    กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

       ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (45,301,677)        253,319,550         (45,301,677)         253,319,550          

   บวก (หัก): ภาษเีงินได้ 9,060,335            (50,663,910)          9,060,335            (50,663,910)          

   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

       ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (36,241,342)        202,655,640         (36,241,342)         202,655,640          

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั (36,241,342)        202,655,640         (36,241,342)         202,655,640          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (36,812,548)        201,625,296         (36,811,621)         201,634,491          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 28,144,046          296,368,786         27,952,919          302,361,361          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด:

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 28,144,046          296,368,786         27,952,919          302,361,361          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                          -                            

28,144,046          296,368,786         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

เบียประกนัภยัต่อรับ 2,310,437,288     2,310,554,586      2,310,437,288     2,310,554,586       

หัก: เบียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัต่อช่วง (241,271,581)      (276,418,727)        (241,271,581)       (276,418,727)        

เบียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 2,069,165,707     2,034,135,859      2,069,165,707     2,034,135,859       

หัก: สาํรองเบยีประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พมิขึนจากงวดก่อน (67,756,819)        (261,972,267)        (67,756,819)         (261,972,267)        

เบียประกนัภยัต่อทถืีอเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อช่วง 2,001,408,888     1,772,163,592      2,001,408,888     1,772,163,592       

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 43,962,570          95,617,567           43,962,570          95,617,567            

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 16 63,129,588          80,404,732           80,652,743          99,560,944            

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงิน 44,982                 2,334,716             -                           2,313,067              

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 17 12,220,773          646,717                12,135,373          574,237                 

รายไดจ้ากการให้บริการ 193,100,622        185,132,704         -                           -                            

รายไดอื้น 3,561,075            903,906                2,661,316            717,920                 

รวมรายได้ 2,317,428,498     2,137,203,934      2,140,820,890     1,970,947,327       

ค่าใช้จ่าย

สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดเพมิขึน 30,830,621          -                            30,830,621          -                            

ค่าสินไหมทดแทน 1,001,890,444     1,182,990,996      1,001,890,444     1,182,990,996       

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (36,056,782)        (265,276,565)        (36,056,782)         (265,276,565)        

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย 859,502,810        815,683,541         859,502,810        815,683,541          

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 67,605,064          68,862,045           67,614,737          68,936,173            

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 91,954,990          86,315,368           97,401,235          91,137,925            

ค่าใชจ่้ายลงทุน 3,732,975            2,897,735             3,732,975            2,897,735              

ค่าใชจ่้ายจากการให้บริการ 156,706,579        152,341,840         -                           -                            

ตน้ทุนทางการเงิน 203,594               209,889                93,071                 120,209                 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 395,635               345,903                202,770               (64,935)                 

ค่าใชจ่้ายอนื 641,527               89,962                  1,475,587            27,740                   

รวมค่าใช้จ่าย 2,177,407,457     2,044,460,714      2,026,687,468     1,896,452,819       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 140,021,041        92,743,220           114,133,422        74,494,508            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 12.2 (22,190,397)        (5,605,886)            (14,317,084)         1,453,064              

กําไรสุทธิ 117,830,644        87,137,334           99,816,338          75,947,572            

การแบ่งปันกําไรสุทธิ:

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 117,830,644        87,137,334           99,816,338          75,947,572            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                          -                            

117,830,644        87,137,334           

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

   กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 0.028                   0.021                    0.024                   0.018                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสุทธิ 117,830,644        87,137,334           99,816,338          75,947,572            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ย

      มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (2,007,665)          (2,852,835)            (2,002,015)           (2,801,647)            

   บวก: ภาษเีงินได้ 401,533               570,567                400,403               560,329                 

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ย

      มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,606,132)          (2,282,268)            (1,601,612)           (2,241,318)            

รวมรายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั (1,606,132)          (2,282,268)            (1,601,612)           (2,241,318)            

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

       ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 106,029,705        (244,383,837)        106,029,705        (244,383,837)        

   บวก (หัก): ภาษเีงินได้ (21,205,941)        48,876,767           (21,205,941)         48,876,767            

   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

       ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 84,823,764          (195,507,070)        84,823,764          (195,507,070)        

    กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 285,502               (11,945,754)          (155,028)              (6,997,579)            

   บวก (หัก): ภาษเีงินได้ (57,101)               2,389,150             31,006                 1,399,515              

   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

       - สุทธิจากภาษีเงินได้ 228,401               (9,556,604)            (124,022)              (5,598,064)            

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงั 85,052,165          (205,063,674)        84,699,742          (201,105,134)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 83,446,033          (207,345,942)        83,098,130          (203,346,452)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 201,276,677        (120,208,608)        182,914,468        (127,398,880)        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด:

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 201,276,677        (120,208,608)        182,914,468        (127,398,880)        

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                          -                            

201,276,677        (120,208,608)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อ 1,086,436,291     820,727,594         1,086,436,291     820,727,594          

ดอกเบียรับ 7,999,504            11,303,119           7,353,507            10,438,379            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                            17,999,987          -                            

เงินปันผลรับจากบริษทัอืน 50,252,999          69,487,177           50,252,999          69,487,177            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) จากการลงทุนอืน (323,212)             14,560,547           (323,226)              14,538,897            

รายไดอื้น 183,055,747        171,486,402         2,661,316            717,920                 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย (825,363,415)      (1,021,796,995)     (825,363,415)       (1,021,796,995)     

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน (75,092,545)        (67,664,786)          (75,102,218)         (67,738,914)          

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (71,263,723)        (77,262,241)          (76,334,948)         (77,286,468)          

ค่าใชจ่้ายอนื (126,023,882)      (127,787,330)        (1,475,587)           -                            

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ (17,134,245)        (13,383,838)          (7,690,416)           (8,212,455)            

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 633,415,715        1,104,172,041      593,415,715        1,083,983,319       

เงินสดจ่ายเพอืสินทรัพยท์างการเงิน (509,656,504)      (737,755,875)        (491,659,147)       (720,714,766)        

เงินให้กูย้มื 1,109,438            1,611,967             1,074,230            1,577,125              

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 337,412,168        147,697,782         281,245,088        105,720,813          

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ขายอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44,538                 113,456                -                           56,740                   

ซืออาคาร อุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,654,228)        (21,989,818)          (2,401,656)           (10,554,023)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,609,690)        (21,876,362)          (2,401,656)           (10,497,283)          

ชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (1,353,562)          (1,144,911)            (805,293)              (805,292)               

เงินปันผลจ่าย (168,599,753)      -                            (168,599,753)       -                            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (169,953,315)      (1,144,911)            (169,405,046)       (805,292)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 152,849,163        124,676,509         109,438,386        94,418,238            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 209,845,474        184,603,593         125,548,222        105,346,768          

หัก: ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเพมิขึน (103,314)             (204,369)               (73,967)                (134,950)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 362,591,323        309,075,733         234,912,641        199,630,056          

-                          -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนีทีวดั ตราสารทุนที ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน ส่วนตาํกวา่ทุน ส่วนของผูมี้ส่วน

มูลค่ายติุธรรมผา่น วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น จากการวดัมูลค่า จากการเปลียนแปลง รวม รวม ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ทุนออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน เงินลงทุนเผอืขาย สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุมใน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ในบริษทัยอ่ย ส่วนของเจา้ของ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 4,214,993,832       90,400,000           (412,784,888)        -                                    -                                    (253,410,178)           (89,908,024)             (343,318,202)          3,549,290,742      -                           3,549,290,742      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -                            -                            13,450,989            4,836,394                      (255,260,773)                253,410,178            -                               2,985,799               16,436,788           -                           16,436,788           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 4,214,993,832       90,400,000           (399,333,899)        4,836,394                      (255,260,773)                -                               (89,908,024)             (340,332,403)          3,565,727,530      -                           3,565,727,530      

กาํไรสุทธิ -                            -                            87,137,334            -                                    -                                    -                               -                               -                              87,137,334           -                           87,137,334           

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            (9,556,604)            (2,282,268)                    (195,507,070)                -                               -                               (197,789,338)          (207,345,942)        -                           (207,345,942)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            77,580,730            (2,282,268)                    (195,507,070)                -                               -                               (197,789,338)          (120,208,608)        -                           (120,208,608)        

โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายทีหมดอายคุวาม -                            -                            103,153                 -                                    -                                    -                               -                               -                              103,153                -                           103,153                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 4,214,993,832       90,400,000           (321,650,016)        2,554,126                      (450,767,843)                -                               (89,908,024)             (538,121,741)          3,445,622,075      -                           3,445,622,075      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 3,709,194,572       61,700,000           400,411,936          4,736,534                      (400,777,172)                -                               (93,821,601)             (489,862,239)          3,681,444,269      -                           3,681,444,269      

กาํไรสุทธิ -                            -                            117,830,644          -                                    -                                    -                               -                               -                              117,830,644         -                           117,830,644         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            228,401                 (1,606,132)                    84,823,764                    -                               -                               83,217,632             83,446,033           -                           83,446,033           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            118,059,045          (1,606,132)                    84,823,764                    -                               -                               83,217,632             201,276,677         -                           201,276,677         

โอนขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนไปรับรู้

   กบักาํไรสะสมโดยตรง 8,2 -                            -                            (30,902,873)          -                                    30,902,873                    -                               -                               30,902,873             -                            -                           -                            

เงินปันผลจ่าย 19 -                            -                            (168,599,753)        -                                    -                                    -                               -                               -                              (168,599,753)        -                           (168,599,753)        

โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายทีหมดอายคุวาม -                            -                            95,584                   -                                    -                                    -                               -                               -                              95,584                  -                           95,584                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 3,709,194,572       61,700,000           319,063,939          3,130,402                      (285,050,535)                -                               (93,821,601)             (375,741,734)          3,714,216,777      -                           3,714,216,777      

-                            -                            -                            -                              -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ

กาํไรสะสม

บริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนีทีวดั ตราสารทุนที ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน

มูลค่ายติุธรรมผา่น วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น จากการวดัมูลค่า รวม

ทุนออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน เงินลงทุนเผอืขาย องคป์ระกอบอืน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของเจา้ของ รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 4,214,993,832               77,200,000                    (544,358,341)                 -                                     -                                     (253,410,178)                 (253,410,178)                 3,494,425,313               

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -                                     -                                     13,741,980                    4,791,350                      (255,260,773)                 253,410,178                  2,940,755                      16,682,735                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 4,214,993,832               77,200,000                    (530,616,361)                 4,791,350                      (255,260,773)                 -                                     (250,469,423)                 3,511,108,048               

กาํไรสุทธิ -                                     -                                     75,947,572                    -                                     -                                     -                                     -                                     75,947,572                    

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     (5,598,064)                     (2,241,318)                     (195,507,070)                 -                                     (197,748,388)                 (203,346,452)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     70,349,508                    (2,241,318)                     (195,507,070)                 -                                     (197,748,388)                 (127,398,880)                 

โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายทีหมดอายคุวาม -                                     -                                     103,153                         -                                     -                                     -                                     -                                     103,153                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 4,214,993,832               77,200,000                    (460,163,700)                 2,550,032                      (450,767,843)                 -                                     (448,217,811)                 3,383,812,321               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 3,709,194,572               48,500,000                    243,543,999                  4,732,308                      (400,777,173)                 -                                     (396,044,865)                 3,605,193,706               

กาํไรสุทธิ -                                     -                                     99,816,338                    -                                     -                                     -                                     -                                     99,816,338                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     (124,022)                        (1,601,612)                     84,823,764                    -                                     83,222,152                    83,098,130                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     99,692,316                    (1,601,612)                     84,823,764                    -                                     83,222,152                    182,914,468                  

โอนขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนไปรับรู้

   กบักาํไรสะสมโดยตรง 8.2 -                                     -                                     (30,902,873)                   -                                     30,902,873                    -                                     30,902,873                    -                                     

เงินปันผลจ่าย 19 -                                     -                                     (168,599,753)                 -                                     -                                     -                                     -                                     (168,599,753)                 

โอนกลบัเงินปันผลคา้งจ่ายทีหมดอายคุวาม -                                     -                                     95,584                           -                                     -                                     -                                     -                                     95,584                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 3,709,194,572               48,500,000                    143,829,273                  3,130,696                      (285,050,536)                 -                                     (281,919,840)                 3,619,604,005               

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ



บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 

ขอ้ท่ี  เร่ือง  หนา้ท่ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ..................................................................................................................................................... 1 
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บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั มีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 
31 ธันวาคม 2563 มี HWIC ASIA FUND เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือหุ้นบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 47 ของ
ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัภยัต่อ โดยท่ีอยูข่อง
บริษทัฯ ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขท่ี 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก                         
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนิน
ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถา้มี) เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ  ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของเจ้าของและงบกระแสเงินสดเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบ
การเงินท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562  
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 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

  งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
ดงัต่อไปน้ี (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบัการจดัท างบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
อตัราร้อยละของสินทรัพยท่ี์ 
รวมอยูใ่นสินทรัพยร์วม 

อตัราร้อยละของรายไดท่ี้รวม                          
อยูใ่นรายไดร้วม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  วนัที่ 30 มิถุนายน 

บริษทัยอ่ย 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
บริษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากดั 100.0 100.0 3.85 3.86 4.77 4.76 
บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั 100.0 100.0 2.63 2.78 3.60 3.86 
บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล                     

คอนซลัต้ิง จ ากดั 100.0 100.0 0.48 0.48 0.35 0.38 
บริษทั ไทยรี อินโนเวชัน่ จ ากดั 100.0 100.0 0.04 0.03 0.10 - 

2.3 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

2.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ ผูใ้ช้
มาตรฐาน ทั้งน้ี การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้มาตรฐาน 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้และเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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3. กำรจัดประเภทสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน
จ าแนกตามการจดัประเภทไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 362,591 362,591 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 4,123 4,123 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 210,663 1,661,581 - 374,929 2,247,173 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - 1,509,782 - 1,509,782 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 15 - - - 15 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 15,938 15,938 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 6,992 6,992 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 209,845 209,845 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 2,655 2,655 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 130,646 1,901,925 - 439,966 2,472,537 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน -  1,496,699 - 1,496,699 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 17,047 17,047 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 91 - - - 91 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 5,891 5,891 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ตราสารทุนที่
ก  าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 234,913 234,913 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 3,930 3,930 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 196,008 1,651,277 - 275,950 2,123,235 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - 1,509,782 - 1,509,782 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 15,888 15,888 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 2,982 2,982 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ตราสารทุนที่
ก  าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 125,548 125,548 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 2,293 2,293 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 114,016 1,901,612 - 310,997 2,326,625 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - 1,496,699 - 1,496,699 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 16,962 16,962 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 3,696 3,696 
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4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

     
เงินสด 88 106 29 35 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน     

 เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 362,748 209,881 235,043 125,598 

รวม 362,836 209,987 235,072 125,633 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (245) (142) (159) (85) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 362,591 209,845 234,913 125,548 

5. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 105,969 111,707 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั   
   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   144,096 63,865 
   ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (30,078) - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 219,987 175,572 



 
DRAFT SUBJECT TO PARTNER’S REVIEW  

 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

7 

6. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 902,799 811,569 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 957,203 570,748 

รวม 1,860,002 1,382,317 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (22,340) (22,340) 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 1,837,662 1,359,977 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อท่ีเกินก าหนด
ช าระจากบริษทัรับประกนัภยัต่อต่างประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 190 ลา้นบาท และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
จ านวน 50 ลา้นบาทจากบริษทัรับประกันภยัต่อต่างประเทศรายเดียวกัน โดยมียอดคา้งรับสุทธิ จ านวน 140 
ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) บริษทัฯ ไดติ้ดตามทวงถามกบับริษทัรับประกนัภยัต่อรายดงักล่าวมาโดยตลอด 
แต่บริษัทรับประกันภัยต่อยงัคงเพิกเฉยไม่ยอมช าระหน้ี ดังนั้ น บริษัทฯ จึงยื่นค าเสนอข้อพิพาทตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ดี บริษทัรับประกนัภยัต่อยงัคงปฏิเสธช าระเงินและกล่าวอา้งว่าตน
มีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัต่อ และเรียกร้องให้บริษทัฯ ช าระเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีเคยจ่ายมาแลว้
คืนรวมประมาณ 745 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียนบัจากวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
ไดพ้ิจารณาขอ้กล่าวอา้งทั้งหมดท่ีบริษทัรับประกนัภยัต่อรายดงักล่าวมี ประกอบกบัเอกสารหลกัฐานของ
บริษทัฯ ตลอดจนไดเ้ปรียบเทียบวิธีปฏิบติัทางการคา้ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูรั้บประกนัภยัต่อรายอ่ืน ๆ ในการ
ท าสัญญาประกนัภยัต่อ และไดรั้บความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษทัฯ และเห็นว่าขอ้กล่าว
อา้งนั้นไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายเพียงพอและบริษทัฯ จะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดจากขอ้
กล่าวอา้งดงักล่าว ดงันั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จึงพิจารณาไม่บนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินคา้ง
รับจากการประกนัภยัต่อท่ีเกินก าหนดช าระดงักล่าวและไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
การท่ีถูกเรียกร้องค่าเสียหายไวใ้นบญัชี จนถึงวนัท่ีอนุมติังบการเงินน้ี ขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด 
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7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี้ 

7.1 จ ำแนกตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน     
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 101,323 133,818 103,278 130,646 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 69,857 76,845 - - 

รวม 171,180 210,663 103,278 130,646 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 39,483  27,368  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
 ผา่นก าไรหรือขาดทุน 210,663  130,646  
ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,476,783 1,477,496 1,650,095 1,652,490 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 181,000 184,085 246,000 249,435 

รวม 1,657,783 1,661,581 1,896,095 1,901,925 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 3,912  5,920  
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (114)  (90)  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
 ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 1,661,581  1,901,925  
ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 375,000  440,000  
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (71)  (34)  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - สุทธิ 374,929  439,966  
สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี ้- สุทธิ 2,247,173  2,472,537  
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน/  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน     
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 87,000 119,163 87,000 114,016 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 69,857 76,845 - - 

รวม 156,857 196,008 87,000 114,016 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 39,151  27,016  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
 ผา่นก าไรหรือขาดทุน 196,008  114,016  
ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,466,478 1,467,192 1,649,787 1,652,177 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 181,000 184,085 246,000 249,435 

รวม 1,647,478 1,651,277 1,895,787 1,901,612 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 3,913  5,915  
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (114)  (90)  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
 ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 1,651,277  1,901,612  
ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 276,000  311,000  
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (50)  (3)  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - สุทธิ 275,950  310,997  
สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี ้- สุทธิ 2,123,235  2,326,625  
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7.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดับช้ันควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ           
เกิดข้ึนท่ีรับรู้ใน                           
งบก าไรขาดทุน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ           
เกิดข้ึนท่ีรับรู้ใน                           
งบก าไรขาดทุน 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มี
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 1,661,581 (114) 1,901,925 (90) 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ           
เกิดข้ึนท่ีรับรู้ใน                           
งบก าไรขาดทุน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ           
เกิดข้ึนท่ีรับรู้ใน                           
งบก าไรขาดทุน 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มี
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  1,651,277 (114) 1,901,612 (90) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนท่ี
รับรู้ในงบ                  
ก าไรขาดทุน 

มูลค่าตาม
บญัชีสุทธิ 

มูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนท่ี
รับรู้ในงบ                  
ก าไรขาดทุน 

มูลค่าตาม
บญัชีสุทธิ 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย       

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มี
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 375,000 (71) 374,929 440,000 (34) 439,966 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนท่ี
รับรู้ในงบ                  
ก าไรขาดทุน 

มูลค่าตาม
บญัชีสุทธิ 

มูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนท่ี
รับรู้ในงบ                  
ก าไรขาดทุน 

มูลค่าตาม
บญัชีสุทธิ 

ตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย       

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มี
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 276,000 (50) 275,950 311,000 (3) 310,997 
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7.3 เงินลงทุนท่ีมีข้อจ ำกดัและติดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดว้างเงินลงทุนบางส่วนเพื่อเป็นหลกัทรัพย์
ประกนัและจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองประกนัภยัไว้กบันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัภยั และอ่ืน ๆ
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พนัธบตัรรัฐบาล 14.7 15.4 14.7 15.5 
หลักทรัพย์จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 220.0 222.5 220.0 223.9 
หลักทรัพย์ค ำ้ประกันกำรปฏบิัติงำน     
พนัธบตัรรัฐบาล 0.6 0.6 0.6 0.6 

 235.3 238.5 235.3 240.0 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พนัธบตัรรัฐบาล 14.7 15.4 14.7 15.5 
หลักทรัพย์จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 220.0 222.5 220.0 223.9 
หลักทรัพย์ค ำ้ประกันกำรปฏบิัติงำน     
พนัธบตัรรัฐบาล 0.3 0.3 0.3 0.3 

 235.0 238.2 235.0 239.7 
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8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรทุน 

8.1 จ ำแนกตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน                          มูลค่ายติุธรรม 

ตรำสำรทุนทีก่ ำหนดให้วัดมูลค่ำ 
 ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ตราสารทุนในประเทศ 1,689,770 1,280,445 2,000,771 1,496,699 
ตราสารทุนต่างประเทศ 176,325 229,337 - - 

รวม 1,866,095 1,509,782 2,000,771 1,496,699 

หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (356,313)  (500,972)  
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (3,100)  
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า 
 ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ - สุทธิ 1,509,782  1,496,699  
สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรทุน 1,509,782  1,496,699  

8.2 กำรตัดรำยกำรเงินลงทุน 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบญัชี ดงันั้น ส่วนเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกโอนไปรับรู้ในก าไรสะสม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัที่ตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลง

มูลค่ายติุธรรมท่ี
เคยรับรู้ใน                     

งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ - สุทธิ
จากภาษีเงินได ้

เหตุผลในการ                
ตดัรายการ 

เงินลงทุนที่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 271,075 - (30,903) จ าหน่าย 
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9. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนกตามการ
วิเคราะห์ล าดบัชั้นความเส่ียงดา้นเครดิต ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

การจดัชั้น 

ทรัพยสิ์น
จ านองเป็น
ประกนั อื่น ๆ รวม 

ทรัพยสิ์น
จ านองเป็น
ประกนั อื่น ๆ รวม 

ชั้นท่ี 1 - เงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 15,760 178 15,938 16,836 211 17,047 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

การจดัชั้น 

ทรัพยสิ์น
จ านองเป็น
ประกนั อื่น ๆ รวม 

ทรัพยสิ์น
จ านองเป็น
ประกนั อื่น ๆ รวม 

ชั้นท่ี 1 - เงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 15,760 128 15,888 16,836 126 16,962 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับทั้งหมดเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานตามโครงการสวสัดิการ
ของกลุ่มบริษทั โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา 0.01% ถึง MLR-3% ต่อปี อา้งอิงตามอตัรา MLR ท่ีประกาศโดย
ธนาคารพาณิชย ์ขึ้นอยูก่บัประเภทของการใหกู้ย้มื ทั้งน้ี เงินใหกู้ย้มืทั้งหมดจดัอยูใ่นประเภทยงัไม่ถึงก าหนด
ช าระโดยไม่มีดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

10.1 ทุนของบริษัทย่อยและสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อย 

   ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

   พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรงโดยบริษัทฯ      
บริษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากดั บริการดา้นบริหารจดัการ

สินไหมทดแทน และ 
 ดา้นการตลาด 

ไทย 100,000 100,000 100 100 

บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั บริการดา้นคอมพิวเตอร์
เก่ียวกบัการจดัการ 

 ความเสียหายของ
ยานพาหนะ 

ไทย 30,000 30,000 100 100 

บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล  
 คอนซลัต้ิง จ ากดั 
 

บริการดา้นคณิตศาสตร์-
ประกนัภยั การฝึกอบรม 
และรับเป็นท่ีปรึกษา 

ไทย 50,000 50,000 100 100 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย       
บริษทั ไทยรี อินโนเวชัน่ จ ากดั  บริการพฒันาระบบ

พาณิชยอี์เลก็ทรอนิกส์ 
ไทย 37,500 37,500 100 100 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2564 ไดมี้มติอนุมติัการโอนหุน้ของกลุ่ม
บริษทัไปยงับริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) บริษทั ไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากดั จะท าการโอนขายหุ้นท่ีถืออยู่ทั้งหมดในบริษทั ไทยรี อินโนเวชัน่ จ ากดั 
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใหก้บับริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั ในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งไดแ้ก่หุ้นละ 
100 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท 

(ข) บริษทัฯ จะท าการโอนขายหุ้นท่ีถืออยู่ทั้ งหมดในบริษทั ไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด และบริษทั ไทยรี 
แอคชวัเรียล คอนซัลต้ิง จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กบับริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากดั ดว้ยวิธีการ
แลกหุ้นเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นทั้งสองบริษทัรวมกนั หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวม 150.0 ลา้นบาท 
โดยบริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด จะเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ด้วยจ านวนเดียวกัน เป็นผลให้บริษทั 
อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด จะมีทุนช าระแลว้ภายหลงัการโอนขายหุ้นดังกล่าวเท่ากับ 180 ลา้นบาท ทั้งน้ี                           
การเพิ่มทุนดงักล่าวไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (“คปภ”) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แลว้ 
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นบริษทัย่อยดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ ทั้งน้ี
เน่ืองจากการโอนขายหุ้นในบริษทัย่อยเป็นการขายให้แก่บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทั ภายหลงัการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นบริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากดั ยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัย่อยโดยตรงของบริษทัฯ ในขณะท่ีบริษทั 
ไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทั ไทยรี อินโนเวชั่น จ ากดั และบริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซัลต้ิง จ ากัด                             
มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ ผา่นการถือหุน้โดยบริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั  

10.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตำมวิธีรำคำทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า                               
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม                              
วิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับระหว่าง
งวดหกเดือน                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564 

30 
มิถุนายน 

2563 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรงโดย
บริษัทฯ         

บริษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากดั 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 3,000 - 
บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั 167,700 167,700 - - 167,700 167,700 15,000 20,040 
บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัต้ิง 
จ ากดั 50,000 50,000 (10,000) (10,000) 40,000 40,000 - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 317,700 317,700 (10,000) (10,000) 307,700 307,700 18,000 20,040 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน                
บริษัทย่อย         

บริษทั ไทยรี อินโนเวชัน่ จ ากดั 23,222 23,222 (22,222) (22,222) 1,000(1) 1,000(1) - - 
(1) เป็นมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีถือเงินลงทุนดงักล่าว 



 
DRAFT SUBJECT TO PARTNER’S REVIEW  

 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

17 

11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 

    เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
    และเคร่ืองใช ้  ระหว่าง  

 ที่ดิน อาคาร รถยนต ์ ส านกังาน คอมพิวเตอร์ ติดตั้ง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 99,739 104,270 948 9,559 19,342 - 233,858 
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน - 86 - 591 2,137 34 2,848 
โอนเขา้ (ออก) ระหว่างงวด - 

ราคาทุน - 34 - - - (34) - 
จ าหน่ายระหว่างวด                 
 - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    - (3) - - - - (3) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (3,943) (251) (2,919) (4,783) - (11,896) 

ปรับปรุง - - - (1) - - (1) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
    ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 99,739 100,444 697 7,230 16,696 - 224,806 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 

    เคร่ืองตกแต่ง  อาคาร  
    และเคร่ืองใช ้  ระหวา่ง  

 ที่ดิน อาคาร รถยนต ์ ส านกังาน คอมพิวเตอร์ ปรับปรุง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 63,664 58,805 948 5,283 2,880 - 131,580 

ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน - 85 - 259 438 34 816 
โอนเขา้ (ออก) ระหว่างงวด - 

ราคาทุน - 34 - - - (34) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (2,142) (251) (1,987) (795) - (5,175) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
    ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 63,664 56,782 697 3,555 2,523 - 127,221 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึง
มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 27.8 ลา้นบาท และ 28.5 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ี
ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบั MOR  
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

12.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีท่ีเกิดจากรายการแตกต่าง
ชัว่คราวทางภาษดีงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน      
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน            
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือน            ส าหรับงวดหกเดือน            
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีเกิดจำก:         

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 257,173 227,732 257,173 227,732 29,441 (13,737) 29,441 (13,737) 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 59,346 - 59,346 - 59,346 64,891 59,346 64,891 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 6,166 - 6,166 - 6,166 - 6,166 - 
สินทรัพย/์หน้ีสินค่าบ าเหน็จจาก
การรับประกนัภยัต่อ (7,237) (9,346) (7,237) (9,346) 2,109 (46,576) 2,109 (46,576) 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับรอตดั
บญัชี 6,231 4,445 6,231 4,445 1,786 (5,492) 1,786 (5,492) 

ขาดทุนทางภาษียกมาท่ียงัมไิด ้       
ใชป้ระโยชน์ - 60,318 - 60,318 (60,318) 5,933 (60,318) 5,933 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่า       
เงินลงทุน 70,480 99,010 70,480 99,011 (28,530) 48,701  (28,531) 48,701 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4,702 4,676 4,468 4,468 26 134 - - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (75,401) (75,401) (75,401) (75,401) - - - - 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายรอตดั
บญัชี (100,992) (99,983) (100,992) (99,983) (1,009) (7,081) (1,009) (7,081) 

อื่น ๆ 28,842 34,350 15,953 21,889 (5,508) 3,194 (5,936) 1,480 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 249,310 245,801 236,187 233,133     

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     3,509 49,967 3,054 48,119 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:         
- ก าไรสะสมตน้งวด     - (3,372) - (3,436) 
- องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของตน้งวด    - (746) - (735) - 
- งบก าไรขาดทุน     24,370 2,248 23,829 1,453 
- งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     (20,861) 51,837 (20,775) 50,837 

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     3,509 49,967 3,054 48,119 
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12.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับงวด (14,599) (2,363) (10,605) 970 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,821 (11,393) 3,514 (11,874) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ (10,778) (13,756) (7,091) (10,904) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับงวด (46,560) (7,854) (38,146) - 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 24,370 2,248 23,829 1,453 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไร
ขาดทุน (22,190) (5,606) (14,317) 1,453 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

     

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้ 75,735 108,499 71,855 111,630 

อตัราภาษี 20%  20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (15,147) (21,700) (14,371) (22,326) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ี

ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 4,369 7,944 7,280 11,422 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ (10,778) (13,756) (7,091) (10,904) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 
     

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้ 140,021 92,743 114,133 74,495 

อตัราภาษี 20%  20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (28,004) (18,549) (22,827) (14,899) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ี

ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 5,814 12,943 8,510 16,352 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไร
ขาดทุน (22,190) (5,606) (14,317) 1,453 
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13. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
หน้ีสินตาม
สัญญา

ประกนัภยั 

หน้ีสิน                  
ส่วนท่ีเอา             

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินตาม
สัญญา

ประกนัภยั 

หน้ีสิน                  
ส่วนท่ีเอา             

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
- คา่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและไดรั้บ
รายงานแลว้ 651,751 (56,544) 595,207 557,523 (52,779) 504,744 

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแลว้แตย่งั
ไม่ไดรั้บรายงาน 740,084 (49,425) 690,659 692,845 (58,929) 633,916 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั       
- ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น

 รายได ้ 1,429,152 (144,096) 1,285,056 1,280,337 (63,865) 1,216,472 
- ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 753 30,078 30,831 - - - 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  4,059 - 4,059 7,110 - 7,110 

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั  2,825,799 (219,987) 2,605,812 2,537,814 (175,572) 2,362,242 

13.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                          

30 มิถุนายน 2564 

ส าหรับปี                
ส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2563 
   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,250,367 1,577,879 
คา่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวา่งงวด 1,159,641 2,030,297 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้น 
 ในงวดก่อน (160,524) 39,126 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (857,649) (2,396,935) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,391,835 1,250,367 
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13.2 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                          
30 มิถุนายน 2564 

ส าหรับปี                
ส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2563 
   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,280,337 1,275,476 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 2,310,437 4,328,728 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด (2,161,622) (4,323,867) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,429,152 1,280,337 

13.3 ส ำรองควำมเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                          
30 มิถุนายน 2564 

ส าหรับปี                
ส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2563 
   
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 
ตั้งเพิม่ระหวา่งงวด 753 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 753 - 

14. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 125,066 82,113 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่ออ่ืน 587,996 324,785 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 713,062 406,898 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน/ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

15.1  กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ประกนัวินาศภยั อื่น ๆ รวม ประกนัวินาศภยั อื่น ๆ รวม 

       
สินทรัพยร์วม 7,184,116 539,971 7,724,087 6,508,264 498,399 7,006,663 
หน้ีสินรวม 3,878,393 131,478 4,009,871 3,217,672 107,547 3,325,219 
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ขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานสามารถแยกตามประเภทผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                                 

ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                          
ประเภท

ร่วมกนัพฒันา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 708,001 603,173 1,311,174 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อช่วง (174,548) (538) (175,086) 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 533,453 602,635 1,136,088 

หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากงวดก่อน (67,938) (50,778) (118,716) 

เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ 465,515 551,857 1,017,372 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย    
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพ่ิมขึ้น - 30,831 30,831 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 230,349 296,104 526,453 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จสุทธิ 144,384 245,607 389,991 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ 12,428 22,122 34,550 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยั 387,161 594,664 981,825 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภัยต่อ 78,354 (42,807) 35,547 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน   (42,098) 

ขำดทุนก่อนรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธ ิ   (6,551) 
รายไดจ้ากการให้บริการสุทธิ   16,870 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   63,935 

รายไดอ้ืน่สุทธิ     1,481 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   75,735 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   (10,778) 

ก ำไรสุทธ ิ   64,957 

 



 
DRAFT SUBJECT TO PARTNER’S REVIEW  

 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

25 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                                 

ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                          
ประเภท

ร่วมกนัพฒันา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 602,750  634,539  1,237,289  

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อช่วง (140,840) (46,231) (187,071) 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 461,910  588,308  1,050,218  
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากงวดก่อน (64,976) (28,507) (93,483) 

เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ 396,934  559,801  956,735  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย    
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 249,391  232,457  481,848  
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จสุทธิ 112,137  257,673  369,810  

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ 6,264  27,213  33,477  

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยั 367,792  517,343  885,135  

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยต่อ 29,142  42,458  71,600  

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน   (44,999) 

ก ำไรก่อนรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธ ิ   26,601  
รายไดจ้ากการให้บริการสุทธิ   14,032  
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   67,891  

ค่าใชจ้่ายอื่นสุทธิ     (25) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   108,499  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   (13,756) 

ก ำไรสุทธ ิ   94,743  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                                 

ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                          
ประเภท

ร่วมกนัพฒันา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 1,202,436 1,108,001 2,310,437 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อช่วง (240,328) (943) (241,271) 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 962,108 1,107,058 2,069,166 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
(เพ่ิมขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน (98,056) 30,299 (67,757) 

เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ 864,052 1,137,357 2,001,409 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย    
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพ่ิมขึ้น - 30,831 30,831 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 458,778 507,056 965,834 
คา่จา้งและค่าบ าเหน็จสุทธิ 305,395 510,145 815,540 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ 21,405 46,200 67,605 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยั 785,578 1,094,232 1,879,810 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยต่อ 78,474 43,125 121,599 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน   (91,955) 

ก ำไรก่อนรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธ ิ   29,644 
รายไดจ้ากการให้บริการสุทธิ   36,394 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ    71,663 

รายไดอ้ื่นสุทธิ     2,320 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้   140,021 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   (22,190) 

ก ำไรสุทธ ิ   117,831 

 



 
DRAFT SUBJECT TO PARTNER’S REVIEW  

 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

27 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                                 

ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                          
ประเภท

ร่วมกนัพฒันา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย    
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 1,022,100 1,288,455 2,310,555 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อช่วง (200,279) (76,140) (276,419) 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับสุทธิ 821,821 1,212,315 2,034,136 

หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากงวดก่อน (73,904) (188,069) (261,973) 

เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ 747,917 1,024,246 1,772,163 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย    
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 474,496 443,219 917,715 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จสุทธิ 219,696 500,369 720,065 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ 12,690 56,172 68,862 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยั 706,882 999,760 1,706,642 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยต่อ 41,035 24,486 65,521 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน   (86,315) 

ขำดทุนก่อนรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธ ิ   (20,794) 
รายไดจ้ากการให้บริการสุทธิ   32,791 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ    80,488 

รายไดอ้ืน่สุทธิ     258 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้   92,743 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   (5,606) 

ก ำไรสุทธ ิ   87,137 
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15.2  ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่น                 
งบการเงินรวมจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

15.3  ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเบ้ียประกนัภยัต่อ
รับจากบริษัทประกันภัยต่อรายใหญ่ท่ีมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าอัตราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบ้ีย
ประกนัภยัต่อรับ ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
     
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 704 892 1,538 1,359 
อตัราร้อยละของยอดรวมเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 

(ร้อยละ) 54 72 67 59 
จ านวนลูกคา้รายใหญ่ (ราย) 3 4 4 3 

16. รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบ้ียรับ:     
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 3,543 6,013 3,283 5,567 

เงินปันผลรับ:     
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 3,581 - 3,581 - 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 44,528 50,456 62,528 70,496 

รวม 51,652 56,469 69,392 76,063 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบ้ียรับ:     
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 7,469 13,140 6,992 12,256 

เงินปันผลรับ:     
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 5,648 3,661 5,648 3,661 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 50,013 63,604 68,013 83,644 

รวม 63,130 80,405 80,653 99,561 

17. ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทและวดัมลูค่าเป็นมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 13,730 12,849 13,763 12,819 

ตราสารอนุพนัธ ์ 78 - - - 

รวม 13,808 12,849 13,763 12,819 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 2564 2563 2564 2563 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทและวดัมูลค่าเป็นมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 12,115 647 12,135 574 

ตราสารอนุพนัธ ์ 106 - - - 

รวม 12,221 647 12,135 574 

18. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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19. เงินปันผล 

 บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 

 
อนุมติัโดย 

รวม                    
เงินปันผล 

เงินปันผล           
ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
    
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2563     มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 168.6 0.04 
       ประจ าปีคร้ังท่ี 28   
       เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564   

20. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

20.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน กลุ่มบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบักลุ่มบริษทั 
บริษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัต้ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยรี อินโนเวชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 
บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 
บริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 
บริษทั HWIC ASIA FUND การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้น 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอสที-เมืองไทย ประกนัภยั จ ากดั การมีกรรมการร่วมกนั 
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20.2 รำยกำรท่ีส ำคัญกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ี รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามปกติซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการท่ี
ส าคญั ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าบริการจ่าย - - 4 2 ตามท่ีตกลงร่วมกนัและราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 18 20 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายได้      
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 587 535 587 535 ตามสัญญาการประกนัต่อแยกตาม

ประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบ าเหน็จรับ 17 12 17 12 ตามสัญญาการประกนัภยัต่อ 
เงินปันผลรับ 22 6 22 6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริการ  5 7 - - ตามสัญญาหรือตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน  13 13 13 13 ตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นสัญญา

ประกนัภยั 
ค่าใช้จ่าย      
เบ้ียประกนัภยัต่อช่วง 44 30 44 30 ตามสัญญาการประกนัต่อแยกตาม

ประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 200 11 200 11 ตามอตัราสินไหมท่ีระบุไวใ้นสัญญา
ประกนัภยั 

ค่าบ าเหน็จจ่าย 177 152 177 152 ตามสัญญาการประกนัต่อ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าบริการจ่าย - - 6 4 ตามท่ีตกลงร่วมกนัและราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 18 20 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน      
รำยได้      
เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 985 923 985 923 ตามสัญญาการประกนัต่อแยกตาม

ประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบ าเหน็จรับ 35 29 35 29 ตามสัญญาการประกนัภยัต่อ 
เงินปันผลรับ 22 6 22 6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริการ  13 11 -    - ตามสัญญาหรือตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 17 32 17 32 ตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นสัญญา

ประกนัภยั 
ค่ำใช้จ่ำย      
เบ้ียประกนัภยัต่อช่วง 81 59 81 59 ตามสัญญาการประกนัต่อแยกตาม

ประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 584 350 584 350 ตามอตัราสินไหมท่ีระบุไวใ้นสัญญา
ประกนัภยั 

ค่าบ าเหน็จจ่าย 312 296 312 296 ตามสัญญาการประกนัต่อ 

บริษทัย่อยมีรายไดค้่าบริการและค่าบริการจ่ายระหว่างกนัตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนัและราคาทุน
ของบริษทัยอ่ยจ านวน 3.7 ลา้นบาท ซ่ึงรายการดงักล่าวไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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20.3 ยอดคงค้ำงท่ีส ำคัญระหว่ำงกัน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ     
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 388,691 348,938 388,691 348,938 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 313,657 137,374 313,657 137,374 

สินทรัพยอ์ื่น     
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายรอตดับญัชี 186,634 163,682 186,634 163,682 
ลูกหน้ีการคา้ 2,601 2,482 - - 

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั     
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 667,672 553,795 667,672 553,795 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ     
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 122 122 122 122 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 205,645 128,943 205,645 128,943 

หน้ีสินอ่ืน     
เบ้ียประกนัภยัต่อรับล่วงหนา้สุทธิ 78,167 60,847 78,167 60,847 
ค่าจา้งและบ าเหน็จรับรอตดับญัชี 15,755 14,048 15,755 14,048 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,109 87 - - 

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัฯ รับโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากบริษทัย่อยจ านวน 3.2 ลา้นบาท                          
ตามราคาตน้ทุนท่ีเหลืออยูข่องบริษทัยอ่ย 

20.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 
     
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 27,592 20,689 17,990 13,319 

ผลประโยชน์ระยะยาว 881 1,925 520 1,317 

รวม 28,473 22,614 18,510 14,636 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด   
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด        
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 
     
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 54,221 39,307 37,887 25,045 

ผลประโยชน์ระยะยาว 1,762 3,850 1,040 2,634 

รวม 55,983 43,157 38,927 27,679 

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและมี
จ านวนเงินค่าบริการขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินจ านวน 22.9 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดับ 
(เฉพาะบริษทัฯ: 2.9 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

21.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 
1.6 ลา้นบาท และ 2.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไม่มีภาระผกูพนั
คงค้าง และ  31 ธันวาคม 2563 มีภาระผูกพันจ านวน 0.5 ล้านบาท) ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และปรับปรุงอาคาร 

21.3 คดีฟ้องร้อง 

 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อท่ี  6 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ                                     
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบับริษทัรับประกนัภยัต่อต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวได้
ด าเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษทัผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการจ านวนเงิน 745 ลา้นบาท (รวม
ดอกเบ้ีย) อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ขอ้กล่าวอา้งนั้นไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายเพียงพอและ
บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีส าคญัท่ีเกิดจากขอ้อา้งดงักล่าว ดงันั้น บริษทัฯ จึงมิไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น   
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22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

22.1 มูลค่ำยุติธรรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

22.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม         

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี - 1,872 - 1,872 - 2,033 - 2,033 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 1,492 - 18 1,510 1,481 - 16 1,497 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมลูค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม         

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี - 1,847 - 1,847 - 2,016 - 2,016 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 1,492 - 18 1,510 1,481 - 16 1,497 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมโดยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 
แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 16,115 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 2,124 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 18,239 

23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ท่ี 10.1 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับโครงสร้าง
กลุ่มบริษทัโดยมีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัและมีการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และตามท่ีได้รับอนุมติัจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ”) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ดงัน้ี 

(ก) เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 บริษทั ไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดโ้อนขาย
หุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดในบริษทั ไทยรี อินโนเวชัน่ จ ากดั ให้กบับริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวค้ือ 100 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจ านวนเงิน 
37.5 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทั ไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากดั ไดรั้บช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในวนัเดียวกนั 

(ข) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ทั้ งหมดในบริษัทย่อย 2 แห่ง                       
ซ่ึงไดแ้ก่บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซัลต้ิง จ ากดั (“ไทยรีแอคชวัเรียล”) และบริษทั ไทยรีเซอร์วิส
เซส จ ากดั (“ไทยรีเซอร์วิสเซส”) ให้กบับริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากดั (“อีเอ็มซีเอส”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
อีกแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องแต่ละบริษทัหรือคิดเป็นจ านวนเงินรวม 150 
ลา้นบาท บริษทัฯ ไดรั้บช าระเป็นหุ้นเพิ่มทุนของ อีเอ็มเอส จ านวนรวม 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 150 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนการแลกหุ้นระหว่างหุ้นสามญัของ
ไทยรีแอคชวัเรียลกบัหุ้นสามญัของอีเอ็มซีเอสในอตัราส่วน 1 หุ้น ไทยรีแอคชวัเรียล ต่อ 20 หุ้น อีเอ็มซี
เอส และมีอตัราส่วนการแลกหุ้นระหว่างหุ้นสามญัของไทยรีเซอร์วิสเซสกับหุ้นของอีเอ็มซีเอสใน
อตัราส่วน 1 หุ้น ไทยรีเซอร์วิสเซส ต่อ 2 หุ้น อีเอ็มซีเอส ทั้งน้ี ไดมี้การจดทะเบียนเพิ่มทุนและออกหุ้น
ใหม่ของ บริษทั อีเอม็เอสไทย จ ากดั ในวนัเดียวกนั 

24. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                                  
11 สิงหาคม 2564 
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