
  

 
 

 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีH 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีHยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิLนสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึH งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีLตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีHยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก                                 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืHอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึH งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืHน 

การสอบทานนีL มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชืHอมัHนวา่จะพบเรืHองทีHมีนยัสาํคญัทัLงหมดซึHงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัLนขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีHสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิHงทีHเป็นเหตุใหเ้ชืHอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึLนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

รัชดา ยงสวสัดิX วาณิชย ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2565 



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4 358,913,054      285,636,307      194,215,758      159,043,018      

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 1,364,616          3,139,941          1,310,935          2,876,919          

สินทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 5 258,025,891      315,402,300      258,025,891      315,402,300      

ลกูหนีCจากสัญญาประกนัภัยตอ่ 6 1,668,066,080    1,459,454,706    1,668,066,080    1,459,454,706    

สินทรัพยท์างการเงนิตราสารหนีC 7.1 2,520,040,647    2,642,521,672    2,444,274,505    2,533,790,498    

สินทรัพยท์างการเงนิตราสารทนุ 8.1 1,183,346,728    1,024,721,417    1,183,346,728    1,024,721,417    

เงนิใหก้ ูย้มืและดอกเบีCยคา้งรับ 9 14,470,875        14,945,799        14,470,875        14,930,907        

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                      317,699,900      317,699,900      

ทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ 227,934,687      228,564,189      127,299,015      129,297,647      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,120,015          6,603,680          2,994,416          3,225,693          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 129,043,488      129,378,637      50,919,831        53,162,373        

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 11.1 338,792,556      320,002,287      329,671,959      311,521,171      

สินทรัพยอ์ ืHน

   คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็จ่ายรอตดับญัช ี 478,590,798      491,466,637      478,590,798      491,466,637      

   ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลรอเรียกคนื 46,685,189        48,047,938        45,347,837        45,347,837        

   คา่เบีCยประกนัความเสียหายส่วนเกนิรอตดับญัช ี 45,221,488        -                      45,221,488        -                      

   อืHน ๆ 176,520,617      143,122,041      80,053,686        67,033,332        

รวมสินทรัพย์ 7,453,136,729    7,113,007,551    7,241,509,702    6,928,974,355    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินีC

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีFสินและส่วนของเจ้าของ

หน ีFสิน

หนีCสินจากสัญญาประกนัภัย 12 2,730,464,828    2,962,841,650    2,730,464,828    2,962,841,650    

เจ้าหนีCบริษทัประกนัภัยตอ่ 13 1,045,042,169    455,504,191      1,045,042,169    455,504,191      

หนีCสินตราสารอนพุนัธ์ 189,703            20,731              -                      -                      

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 4,738,224          3,672,967          -                      -                      

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 83,647,333        76,622,526        46,522,608        43,520,981        

หนีCสินตามสัญญาเชา่ 6,006,349          6,502,434          2,729,711          2,977,958          

หนีCสินอืHน

   เบ ีCยประกนัภัยตอ่รับลว่งหนา้ 229,974,930      210,448,814      229,974,930      210,448,814      

   คา่จ้างและบาํเหนจ็รับรอตดับญัช ี 28,704,740        26,206,046        28,704,740        26,206,046        

   อืHน ๆ 138,779,076      126,229,061      42,760,801        43,309,367        

รวมหน ีFสิน 4,267,547,352    3,868,048,420    4,126,199,787    3,744,809,007    

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน ออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้

      หุน้สามัญ 4,214,993,832 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.88 บาท 3,709,194,572    3,709,194,572    3,709,194,572    3,709,194,572    

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 65,700,000        65,700,000        48,500,000        48,500,000        

   ยงัไม่จัดสรร (388,989,517)     (201,462,609)     (535,892,596)     (338,879,835)     

องคป์ระกอบอืHนของส่วนของเจ้าของ (200,315,678)     (328,472,832)     (106,492,061)     (234,649,389)     

รวมส่วนของเจ้าของ 3,185,589,377    3,244,959,131    3,115,309,915    3,184,165,348    

รวมหน ีFสินและส่วนของเจ้าของ 7,453,136,729    7,113,007,551    7,241,509,702    6,928,974,355    

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินีC

กรรมการ

ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทนุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

เบ ีCยประกนัภัยตอ่รับ 1,024,289,305  999,262,894    1,024,289,305  999,262,894    

หกั: เบ ีCยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัตอ่ (73,820,735)     (66,185,173)     (73,820,735)     (66,185,173)     

เบ ีCยประกนัภัยตอ่รับสุทธิ 950,468,570    933,077,721    950,468,570    933,077,721    

บวก: สาํรองเบีCยประกนัภัยทีHยงัไม่ถอืเป็นรายไดล้ดลงจากงวดกอ่น 4,214,457        50,959,450      4,214,457        50,959,450      

เบ ีCยประกนัภัยตอ่ทีHถอืเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัตอ่ 954,683,027    984,037,171    954,683,027    984,037,171    

รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 14,358,061      17,324,264      14,358,061      17,324,264      

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 8,867,887        11,477,960      8,733,763        11,261,256      

ขาดทนุจากการปรับมูลคา่ยตุธิรรมของเครืHองมือทางการเงนิ (6,103,261)      (1,586,927)      (5,945,259)      (1,627,997)      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 101,471,798    97,353,484      -                    -                    

รายไดอ้ ืHน 3,269,359        1,212,920        1,829,103        1,198,257        

รวมรายได้ 1,076,546,871  1,109,818,872  973,658,695    1,012,192,951  

ค่าใช้จ่าย

สาํรองความเสีHยงภัยทีHยงัไม่สิCนสุดลดลง (127,017,800)   -                    (127,017,800)   -                    

คา่สินไหมทดแทน 911,686,932    453,764,339    911,686,932    453,764,339    

หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยตอ่ (46,400,582)     (14,383,857)     (46,400,582)     (14,383,857)     

คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็จ่าย 399,567,133    442,873,366    399,567,133    442,873,366    

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืHน 32,765,041      33,055,121      32,765,041      33,055,121      

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน 43,177,256      49,857,471      45,998,162      52,105,472      

คา่ใชจ้่ายลงทนุ 1,637,855        2,162,876        1,637,855        2,162,876        

คา่ใชจ้่ายจากการใหบ้ริการ 90,389,958      77,829,133      -                    -                    

ตน้ทนุทางการเงนิ 82,259            101,253          35,098            48,344            

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีHคาดว่าจะเกดิขึCน (468,337)         91,282            79,557            60,953            

คา่ใชจ้่ายอืHน 1,416,928        181,987          399,730          228,151          

รวมค่าใช้จ่าย 1,306,836,643  1,045,532,971  1,218,751,126  969,914,765    

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้ (230,289,772)   64,285,901      (245,092,431)   42,278,186      

ผลประโยชน ์(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 11.2 46,576,926      (11,411,851)     49,768,030      (7,226,388)      

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (183,712,846)   52,874,050      (195,324,401)   35,051,798      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) สุทธ:ิ

ส่วนทีHเป็นของผ ูถ้อืหุน้บริษทัฯ (183,712,846)   52,874,050      (195,324,401)   35,051,798      

ส่วนทีHเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีHไม่มีอาํนาจควบคมุในบริษทัยอ่ย -                    -                    

(183,712,846)   52,874,050      

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น 15

กาํไรตอ่หุน้ขัCนพืCนฐาน 

   กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนทีHเป็นของผ ูถ้อืหุน้บริษทัฯ (0.04)              0.01               (0.05)              0.01               

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินีC

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 และ 2564

(หนว่ย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (183,712,846)   52,874,050      (195,324,401)   35,051,798      

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืCน

รายการทีHจัดประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทนุในภายหลงั

   ขาดทนุจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในตราสารหนีCท ีHวัดมูลคา่ดว้ย

      มูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน (1,010,570)      (1,293,658)      (1,010,352)      (1,289,166)      

   บวก: ภาษเีงนิได้ 202,114          258,732          202,070          257,833          

   ขาดทนุจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในตราสารหนีCท ีHวัดมูลคา่ดว้ย

      มูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (808,456)         (1,034,926)      (808,282)         (1,031,333)      

รวมรายการทีHจัดประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทนุในภายหลงั (808,456)         (1,034,926)      (808,282)         (1,031,333)      

รายการทีHจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทนุในภายหลงั

   กาํไรจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม

       ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน 161,207,012    151,331,382    161,207,012    151,331,382    

   หกั: ภาษเีงนิได้ (32,241,402)     (30,266,276)     (32,241,402)     (30,266,276)     

   กาํไรจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม

       ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 128,965,610    121,065,106    128,965,610    121,065,106    

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (4,767,577)      285,502          (2,110,450)      (155,028)         

   บวก (หกั): ภาษเีงนิได้ 953,515          (57,101)           422,090          31,006            

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย

       - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (3,814,062)      228,401          (1,688,360)      (124,022)         

รวมรายการทีHจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เขา้ในงบกาํไรขาดทนุในภายหลงั 125,151,548    121,293,507    127,277,250    120,941,084    

กาํไรเบด็เสร็จอืCนสําหรับงวด 124,343,092    120,258,581    126,468,968    119,909,751    

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (59,369,754)     173,132,631    (68,855,433)     154,961,549    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด:

ส่วนทีHเป็นของผ ูถ้อืหุน้บริษทัฯ (59,369,754)     173,132,631    (68,855,433)     154,961,549    

ส่วนทีHเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีHไม่มีอาํนาจควบคมุในบริษทัยอ่ย -                    -                    

(59,369,754)     173,132,631    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินีC

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 และ 2564

(หนว่ย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

เงนิรับเก ีHยวกบัการประกนัภัยตอ่ 405,726,671    466,940,293    405,726,671    466,940,293    

ดอกเบีCยรับ 5,573,978        7,362,164        5,230,513        7,031,115        

เงนิปันผลรับจากบริษทัอืHน 5,070,510        7,684,177        5,070,510        7,684,177        

คา่ใชจ้่ายจากการลงทนุอืHน (1,639,131)      (2,570,072)      (1,639,131)      (2,570,072)      

รายไดอ้ ืHน 84,779,474      102,014,011    1,771,780        1,198,257        

คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็จ่าย (378,724,589)   (391,195,072)   (378,724,589)   (391,195,072)   

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอืHน (40,451,673)     (37,345,605)     (40,451,673)     (37,345,605)     

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน (41,147,107)     (45,088,843)     (42,300,073)     (47,474,205)     

คา่ใชจ้่ายอืHน (67,948,623)     (86,709,269)     (399,730)         (228,151)         

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (5,357,503)      (6,086,251)      (3,714,870)      (3,759,923)      

เงนิสดรับจากสินทรัพยท์างการเงนิ 179,417,180    439,557,651    131,417,180    439,557,651    

เงนิสดจ่ายเพืHอสินทรัพยท์างการเงนิ (61,315,103)     (304,256,475)   (46,304,491)     (286,265,504)   

เงนิใหก้ ูย้มื 474,924          585,383          460,032          567,826          

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 84,459,008      150,892,092    36,142,129      154,140,787    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

ขายอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 554,650          9,760              550,000          -                    

ซืCออปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,977,045)     (8,230,205)      (1,061,362)      (1,662,194)      

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (10,422,395)     (8,220,445)      (511,362)         (1,662,194)      

ชาํระหนีCสินตามสัญญาเชา่ (729,240)         (655,915)         (434,240)         (402,647)         

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (729,240)         (655,915)         (434,240)         (402,647)         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิCมขึFนสุทธ ิ 73,307,373      142,015,732    35,196,527      152,075,946    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด 285,636,307    209,845,474    159,043,018    125,548,222    

หกั: คา่เผ ืHอผลขาดทนุดา้นเครดติทีHคาดว่าจะเกดิขึCนเพิHมขึCน (30,626)           (19,722)           (23,787)           (26,516)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิFนงวด 358,913,054    351,841,484    194,215,758    277,597,652    

-                    -                    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินีC

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 และ 2564

(หนว่ย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หนว่ย: บาท)

ตราสารหนีCท ีHวัด ตราสารทนุทีH ส่วนต ํHากว่าทนุ

มูลคา่ยตุธิรรมผา่น วัดมูลคา่ยตุธิรรมผา่น จากการเปลีHยนแปลง รวม

ทนุออกจาํหนา่ย จัดสรรแลว้ - กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน สัดส่วนการถอืหุน้ องคป์ระกอบอืHนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ ในบริษทัยอ่ย ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 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    

กาํไรสุทธิ -                        -                      52,874,050               -                                -                                     -                              -                       52,874,050         

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                        -                      228,401                   (1,034,926)                   121,065,106                      -                              120,030,180       120,258,581       

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                      53,102,451               (1,034,926)                   121,065,106                      -                              120,030,180       173,132,631       

โอนขาดทนุจากการจาํหนา่ยเงนิลงทนุในตราสารทนุ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2564 3,709,194,572     61,700,000        422,611,514             3,701,608                    (248,809,193)                    (93,821,601)              (338,929,186)      3,854,576,900    

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565 3,709,194,572     65,700,000        (201,462,609)            2,043,735                    (236,694,966)                    (93,821,601)              (328,472,832)      3,244,959,131    

ขาดทนุสุทธิ -                        -                      (183,712,846)            -                                -                              -                       (183,712,846)      

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                        -                      (3,814,062)               (808,456)                     128,965,610                      -                              128,157,154       124,343,092       

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                      (187,526,908)            (808,456)                     128,965,610                      -                              128,157,154       (59,369,754)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2565 3,709,194,572     65,700,000        (388,989,517)            1,235,279                    (107,729,356)                    (93,821,601)              (200,315,678)      3,185,589,377    

-                        -                      -                             -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินีC

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 และ 2564

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอืHนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หนว่ย: บาท)

ตราสารหนีCท ีHวัด ตราสารทนุทีH

มูลคา่ยตุธิรรมผา่น วัดมูลคา่ยตุธิรรมผา่น รวม

ทนุออกจาํหนา่ย จัดสรรแลว้ - กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืHน องคป์ระกอบอืHน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 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 -                              -                              35,051,798                -                              -                              -                              35,051,798                

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                              -                              (124,022)                   (1,031,333)                 121,065,106               120,033,773               119,909,751               

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              34,927,776                (1,031,333)                 121,065,106               120,033,773               154,961,549               

โอนขาดทนุจากการจาํหนา่ยเงนิลงทนุในตราสารทนุ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2564 3,709,194,572            48,500,000                247,568,902               3,700,975                  (248,809,194)             (245,108,219)             3,760,155,255            

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565 3,709,194,572            48,500,000                (338,879,835)             2,045,578                  (236,694,967)             (234,649,389)             3,184,165,348            

ขาดทนุสุทธิ -                              -                              (195,324,401)             -                              -                              -                              (195,324,401)             

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืHนสาํหรับงวด -                              -                              (1,688,360)                 (808,282)                   128,965,610               128,157,328               126,468,968               

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              (197,012,761)             (808,282)                   128,965,610               128,157,328               (68,855,433)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2565 3,709,194,572            48,500,000                (535,892,596)             1,237,296                  (107,729,357)             (106,492,061)             3,115,309,915            

-                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึHงของงบการเงนินีC

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 และ 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืHนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม



 

 

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

1. ข้อมูลทัCวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตัJงขึJนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั มีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 

31 ธนัวาคม 2564 มี HWIC ASIA FUND เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ) งถือหุน้บริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 47 ของทุน

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัภยัต่อ โดยที)อยู่ของ

บริษทัฯตามที)จดทะเบียนตัJงอยู่ เลขที) 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก                        

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชืAอไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืJอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาํให้เกิดการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ) งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกี)ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีJ สินและหนีJ สินที)อาจเกิดขึJนอยา่งต่อเนื)อง ทัJงนีJ ฝ่าย

บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ (ถา้มี) เมื)อสถานการณ์มีการเปลี)ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/นโยบายการบัญชีทีCสําคญั 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีJ จดัทาํขึJนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 34 เรื)อง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วน

ของเจา้ของและงบกระแสเงินสดเต็มรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบ

การเงินที)กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เรื)อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื)อนไขและระยะเวลาในการจัดทาํและยื)นงบการเงินและรายงานเกี)ยวกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัที) 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที) 4 เมษายน 2562  
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีJ จดัทาํขึJนเพื)อให้ขอ้มูลเพิ)มเติมจากงบการเงินประจาํปีที)นาํเสนอครัJ งล่าสุด 

ดงันัJน ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกี)ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื)อไม่ให้ขอ้มูลที)นาํเสนอซํJ าซ้อนกบัขอ้มูลที)ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนีJควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที)บริษทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีJ  

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีJ จัดทําขึJ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จาํกัด (มหาชน) และ                  

บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนีJ  (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึJนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีสิJนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปลี)ยนแปลงโครงสร้างที)สาํคญัเกี)ยวกบับริษทัยอ่ยใน

ระหวา่งงวด 

  จดัตั%งขึ%น  

ชื,อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยที+ถือหุ้นโดยตรงโดยบริษทัฯ       

บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั บริการดา้นคอมพิวเตอร์ ไทย 100 100 

    เกี,ยวกบัการจดัการความ    

    เสียหายของยานพาหนะ    

บริษทัย่อยที+ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษทัย่อย     

บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการดา้นบริหารจดัการ ไทย 100 100(1) 

    สินไหมทดแทน และ    

    ดา้นการตลาด    

บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัติ%ง จาํกดั บริการดา้นคณิตศาสตร์-

ประกนัภยั การฝึกอบรม 

 และรับเป็นที,ปรึกษา 

ไทย 100 100(1) 

บริษทั ไทยรี อินโนเวชั,น จาํกดั  บริการพฒันาระบบพาณิชย์

อีเลก็ทรอนิกส์ 

ไทย 100 100(2) 

(1) ก่อนวนัที) 9 กรกฎาคม 2564 ถือหุน้โดยตรงโดยบริษทัฯ ตั=งแต่วนัที) 9 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไปถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย 

จาํกดั  
(2) ก่อนวนัที) 8 กรกฎาคม 2564 ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั=งแต่วนัที) 8 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไปถือหุน้โดยออ้ม

ผา่นบริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั 
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2.3 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเผื)อ                             

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที)มีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลา

บญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษทั 

2.5 นโยบายการบัญชีทีCสําคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีJ จดัทาํขึJนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที)ใชใ้น                                

งบการเงินสาํหรับปีสิJนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 

3. การจัดประเภทสินทรัพย์และหนีAสินทางการเงนิ 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีJ สินทางการเงินจดั

ประเภทไดด้งันีJ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 

 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

ตราสารหนี% ที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื,น 

ตราสารทุนที,

กาํหนดใหว้ดั

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ

อื,น 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 358,913 358,913 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 1,365 1,365 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี%  128,931 2,000,230 - 390,880 2,520,041 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - 1,183,347 - 1,183,347 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี%ยคา้งรับ - - - 14,471 14,471 

หนี?สินทางการเงนิ       

หนี% สินตราสารอนุพนัธ์ 190 - - - 190 

หนี% สินตามสญัญาเช่า - - - 6,006 6,006 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

ตราสารหนี% ที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื,น 

ตราสารทุนที,

กาํหนดใหว้ดั

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ

อื,น 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 285,636 285,636 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ    3,140 3,140 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี%  134,865 2,258,724 - 248,933 2,642,522 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - 1,024,721 - 1,024,721 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี%ยคา้งรับ - - - 14,946 14,946 

หนี?สินทางการเงนิ       

หนี% สินตราสารอนุพนัธ์ 21 - - - 21 

หนี% สินตามสญัญาเช่า - - - 6,502 6,502 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 

 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

ตราสารหนี% ที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื,น 

ตราสารทุนที,

กาํหนดใหว้ดั

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ

อื,น 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 194,216 194,216 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ    1,311 1,311 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี%  114,243 1,980,145 - 349,887 2,444,275 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - 1,183,347 - 1,183,347 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี%ยคา้งรับ - - - 14,471 14,471 

หนี?สินทางการเงนิ       

หนี% สินตามสญัญาเช่า - - - 2,730 2,730 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

ตราสารหนี% ที,วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื,น 

ตราสารทุนที,

กาํหนดใหว้ดั

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ

อื,น 

เครื,องมือทาง

การเงินที,วดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 159,043 159,043 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 2,877 2,877 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี%  120,189 2,248,648 - 164,953 2,533,790 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - 1,024,721 - 1,024,721 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี%ยคา้งรับ - - - 14,931 14,931 

หนี?สินทางการเงนิ       

หนี% สินตามสญัญาเช่า - - - 2,978 2,978 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

     

เงินสด 84 106 35 35 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน     

 เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 306,051 280,721 194,312 159,116 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมืCอสิDนกาํหนด

ระยะเวลา 53,000 5,000 - - 

รวม 359,135 285,827 194,347 159,151 

หกั: ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึDน (222) (191) (131) (108) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 358,913 285,636 194,216 159,043 
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5. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สาํรองประกนัภยัส่วนที>เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 177,392 198,203 

สาํรองเบีDยประกนัภยั   

   สาํรองเบีDยประกนัภยัที>ยงัไม่ถือเป็นรายได ้   80,634 75,169 

   สาํรองความเสี>ยงภยัที>ยงัไม่สิDนสุด - 42,030 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 258,026 315,402 

6. ลูกหนีAจากสัญญาประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

   

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 860,482 854,568 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 827,332 624,635 

รวม 1,687,814 1,479,203 

หกั: ค่าเผื>อหนีDสงสยัจะสูญ (19,748) (19,748) 

ลูกหนีDจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 1,668,066 1,459,455 
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ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อที)เกินกาํหนด

ชาํระจากบริษทัรับประกนัภยัต่อต่างประเทศแห่งหนึ)ง จาํนวน 190 ลา้นบาท และเจา้หนีJบริษทัประกนัภยัต่อ 

จาํนวน 50 ลา้นบาทจากบริษทัรับประกนัภยัต่อต่างประเทศรายเดียวกนั โดยมียอดคา้งรับสุทธิ จาํนวน 140 

ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบีJ ย) โดยแสดงยอดสุทธิจาํนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ) งของ “เงินคา้งรับจากการ

ประกนัต่อ” บริษทัฯ ไดติ้ดตามทวงถามกบับริษทัรับประกนัภยัต่อรายดงักล่าวมาโดยตลอด แต่บริษทัรับ

ประกันภัยต่อยงัคงเพิกเฉยไม่ยอมชําระหนีJ  ดังนัJ น บริษัทฯ จึงยื)นคาํเสนอข้อพิพาทตามกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ อยา่งไรก็ดี บริษทัรับประกนัภยัต่อยงัคงปฏิเสธชาํระเงินและกล่าวอา้งว่าตนมีสิทธิบอก

ลา้งสัญญาประกนัภยัต่อ และเรียกร้องให้บริษทัฯ ชาํระเงินค่าสินไหมทดแทนที)เคยจ่ายมาแลว้คืนรวม

ประมาณ 745 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีJ ยนับจากวนัที) 14 สิงหาคม 2563 ทัJงนีJ  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้

พิจารณาขอ้กล่าวอา้งทัJงหมดที)บริษทัรับประกนัภยัต่อรายดงักล่าวมี ประกอบกบัเอกสารหลกัฐานของ

บริษทัฯ ตลอดจนไดเ้ปรียบเทียบวิธีปฏิบติัทางการคา้ระหว่างบริษทัฯ กบัผูรั้บประกนัภยัต่อรายอื)น ๆ ใน

การทาํสัญญาประกนัภยัต่อ และไดรั้บความเห็นของที)ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษทัฯ และเห็นว่าขอ้

กล่าวอา้งนัJนไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายเพียงพอและบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลเสียหายที)มีสาระสาํคญัที)เกิดจาก

ขอ้กล่าวอา้งดงักล่าว ดงันัJน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จึงพิจารณาไม่บนัทึกค่าเผื)อหนีJสงสัยจะสูญสาํหรับเงิน

คา้งรับจากการประกนัภยัต่อที)เกินกาํหนดชาํระดงักล่าวและไม่บนัทึกประมาณการหนีJ สินที)อาจจะเกิดขึJน

จากการที) ถูกเรียกร้องค่าเสียหายไว้ในบัญ ชี  เมื) อวันที)  20 ตุลาคม  2564 ศาลได้มีคําสั) งให้แต่งตัJ ง

อนุญาโตตุลาการคนที) 3 โดยแต่ละฝ่ายมีตวัแทนฝ่ายละ 1 ท่าน และมีตวัแทนกลางร่วมกนัอีก 1 ท่าน ดงันัJน 

ขอ้พิพาทดงักล่าวเริ)มเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการและยงัไม่ถึงที)สุด 
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7. สินทรัพย์ทางการเงนิตราสารหนีA 

7.1  จําแนกตามการจัดประเภทเงนิลงทุน  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน/  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 ผ่านกาํไรหรือขาดทุน     

ตราสารหนี%ภาคเอกชน 43,072 58,401 43,072 62,012 

ตราสารหนี% ต่างประเทศ 69,856 70,530 69,856 72,853 

รวม 112,928 128,931 112,928 134,865 

บวก: กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ%นจริง 16,003  21,937  

รวมตราสารหนี% ที,วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 128,931  134,865  

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 ผ่านกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,823,790 1,824,076 2,075,284 2,075,950 

ตราสารหนี%ภาคเอกชน 175,000 176,154 181,000 182,774 

รวม 1,998,790 2,000,230 2,256,284 2,258,724 

บวก: กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ%นจริง 1,544  2,555  

หกั: ค่าเผื,อผลขาดทุนดา้นเครดิตที,คาดวา่จะเกิดขึ%น (104)  (115)  

รวมตราสารหนี% ที,วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 ผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื,น 2,000,230  2,258,724  

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

เงินฝากสถาบนัการเงินที,ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 391,000  249,000  

หกั: ค่าเผื,อผลขาดทุนดา้นเครดิตที,คาดวา่จะเกิดขึ%น (120)  (67)  

ตราสารหนี% ที,วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - สุทธิ 390,880  248,933  

สินทรัพย์ทางการเงนิตราสารหนี? - สุทธิ 2,520,041  2,642,522  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน/  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย                            มูลค่ายติุธรรม 

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 ผ่านกาํไรหรือขาดทุน     

ตราสารหนี%ภาคเอกชน 28,749 43,713 28,749 47,336 

ตราสารหนี% ต่างประเทศ 69,855 70,530 69,856 72,853 

รวม 98,604 114,243 98,605 120,189 

บวก: กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ%นจริง 15,639  21,584  

รวมตราสารหนี% ที,วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 114,243  120,189  

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 ผ่านกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,803,702 1,803,991 2,065,206 2,065,874 

ตราสารหนี%ภาคเอกชน 175,000 176,154 181,000 182,774 

รวม 1,978,702 1,980,145 2,246,206 2,248,648 

บวก: กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ%นจริง 1,547  2,557  

หกั: ค่าเผื,อผลขาดทุนดา้นเครดิตที,คาดวา่จะเกิดขึ%น (104)  (115)  

รวมตราสารหนี% ที,วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 ผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื,น 1,980,145  2,248,648  

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

เงินฝากสถาบนัการเงินที,ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 350,000  165,000  

หกั: ค่าเผื,อผลขาดทุนดา้นเครดิตที,คาดวา่จะเกิดขึ%น (113)  (47)  

ตราสารหนี% ที,วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - สุทธิ 349,887  164,953  

สินทรัพย์ทางการเงนิตราสารหนี? - สุทธิ 2,444,275  2,533,790  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

7.2  จําแนกตามการวเิคราะห์ลาํดบัชัAนความเสีCยงด้านเครดติ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที)คาดวา่จะ           

เกิดขึ=นที)รับรู้ใน                           

งบกาํไรขาดทุน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที)คาดวา่จะ           

เกิดขึ=นที)รับรู้ใน                           

งบกาํไรขาดทุน 

ตราสารหนี(ที*วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     

ชั=นที) 1 - ตราสารหนี= ที)ไม่มีการ

เพิ)มขึ=นอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสี)ยงดา้นเครดิต  2,000,230 (104) 2,258,724 (115) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที)คาดวา่จะ           

เกิดขึ=นที)รับรู้ใน                           

งบกาํไรขาดทุน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที)คาดวา่จะ           

เกิดขึ=นที)รับรู้ใน                           

งบกาํไรขาดทุน 

ตราสารหนี(ที*วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     

ชั=นที) 1 - ตราสารหนี= ที)ไม่มีการ

เพิ)มขึ=นอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสี)ยงดา้นเครดิต  1,980,145 (104) 2,248,648 (115) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่าตาม

บญัชีขั%นตน้ 

ค่าเผื,อผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตที,คาด

วา่จะเกิดขึ%นที,

รับรู้ในงบ                  

กาํไรขาดทุน 

มูลค่าตาม

บญัชีสุทธิ 

มูลค่าตาม

บญัชีขั%นตน้ 

ค่าเผื,อผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตที,คาด

วา่จะเกิดขึ%นที,

รับรู้ในงบ                  

กาํไรขาดทุน 

มูลค่าตาม

บญัชีสุทธิ 

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจําหน่าย       

ชั%นที, 1 - ตราสารหนี% ที,ไม่มี

การเพิ,มขึ%นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเสี,ยง

ดา้นเครดิต  391,000 (120) 390,880 249,000 (67) 248,933 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่าตาม

บญัชีขั%นตน้ 

ค่าเผื,อผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตที,คาด

วา่จะเกิดขึ%นที,

รับรู้ในงบ                  

กาํไรขาดทุน 

มูลค่าตาม

บญัชีสุทธิ 

มูลค่าตาม

บญัชีขั%นตน้ 

ค่าเผื,อผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตที,คาด

วา่จะเกิดขึ%นที,

รับรู้ในงบ                  

กาํไรขาดทุน 

มูลค่าตาม

บญัชีสุทธิ 

ตราสารหนี?ที+วดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจําหน่าย       

ชั%นที, 1 - ตราสารหนี% ที,ไม่มี

การเพิ,มขึ%นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเสี,ยง

ดา้นเครดิต  350,000 (113) 349,887 165,000 (47) 164,953 
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7.3 เงนิลงทุนทีCมีข้อจํากดัและติดภาระผูกพนั 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดว้างเงินลงทุนบางส่วนเพื)อเป็นหลกัทรัพย์

ประกนัและจดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัภยั และอื)น ๆ 

ซึ) งเกี)ยวเนื)องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงันีJ  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     

พนัธบตัรรัฐบาล 14.7 15.1 14.7 15.2 

หลกัทรัพย์จัดสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 220.0 220.9 220.0 221.4 

หลกัทรัพย์คํ;าประกนัการปฏิบัตงิาน     

พนัธบตัรรัฐบาล 0.1 0.1 0.1 0.1 

 234.8 236.1 234.8 236.7 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     

พนัธบตัรรัฐบาล 14.7 15.1 14.7 15.2 

หลกัทรัพย์จัดสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 220.0 220.9 220.0 221.4 

 234.7 236.0 234.7 236.6 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8.  สินทรัพย์ทางการเงนิตราสารทุน 

8.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงนิลงทุน  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน                          มูลค่ายติุธรรม 

ตราสารทุนทีAกาํหนดให้วดัมูลค่า 

 ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืAน     

ตราสารทุนในประเทศ 1,249,324 1,120,240 1,251,905 961,685 

ตราสารทุนต่างประเทศ 68,685 63,107 68,685 63,036 

รวม 1,318,009 1,183,347 1,320,590 1,024,721 

หกั: ขาดทุนทีCยงัไม่เกิดขึDนจริง (134,662)  (295,869)  

ตราสารทุนทีCกาํหนดใหว้ดัมูลค่า 

 ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุนเบด็เสร็จอืCน - สุทธิ 1,183,347  1,024,721  

สินทรัพย์ทางการเงนิตราสารทุน 1,183,347  1,024,721  

8.2 การตัดรายการเงนิลงทุน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิJนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2564 (ในระหว่างงวดสามเดือนสิJนสุดวนัที) 31 มีนาคม 

2565: ไม่มีรายการ) บริษทัฯ มีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที)กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นออกจากบญัชี ดงันัJน ส่วนเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที)เคยรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื)นจะถูกโอนไปรับรู้ในกาํไรสะสม ดงันีJ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที, 31 มีนาคม 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม ณ 

วนัที,ตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ขาดทุนจากการ

เปลี,ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมที,

เคยรับรู้ใน                     

งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ - สุทธิ

จากภาษีเงินได ้

เหตุผลในการ                

ตดัรายการ 

เงินลงทุนที,ถูกตดัรายการออกจากบญัชี     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             

ในประเทศ 271,075 - (30,903) จาํหน่าย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีAยค้างรับ 

ณ วนัที)  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบีJ ยค้างรับจาํแนกตาม                                 

การวเิคราะห์ลาํดบัชัJนความเสี)ยงดา้นเครดิต ดงันีJ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

การจดัชัDน 

ทรัพยสิ์น

จาํนองเป็น

ประกนั อืCน ๆ รวม 

ทรัพยสิ์น

จาํนองเป็น

ประกนั อืCน ๆ รวม 

ชัDนทีC 1 - เงินใหกู้ย้มืทีCไม่มีการเพิCมขึDน

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีCยงดา้น

เครดิต  14,416 55 14,471 14,852 94 14,946 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

การจดัชัDน 

ทรัพยสิ์น

จาํนองเป็น

ประกนั อืCน ๆ รวม 

ทรัพยสิ์น

จาํนองเป็น

ประกนั อืCน ๆ รวม 

ชัDนทีC 1 - เงินใหกู้ย้มืทีCไม่มีการเพิCมขึDน

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีCยงดา้น

เครดิต  14,416 55 14,471 14,852 79 14,931 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีJยคา้งรับทัJงหมดเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานตามโครงการสวสัดิการ

ของกลุ่มบริษทั โดยคิดดอกเบีJ ยในอตัรา 0.01% ถึง MLR-3% ต่อปี อา้งอิงตามอตัรา MLR ที)ประกาศโดย

ธนาคารพาณิชย ์ขึJนอยู่กับประเภทของการให้กู้ยืม ทัJ งนีJ  เงินให้กู้ยืมทัJ งหมดจดัอยู่ในประเภทยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระโดยไม่มีดอกเบีJยคา้งรับ ณ วนัสิJนรอบระยะเวลารายงาน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

10.1 ทุนของบริษัทย่อยและสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

  จดัตั%งขึ%น   

ชื,อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2565 2564 2565 2564 

   พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยที+ถือหุ้นโดยตรง                      

โดยบริษทัฯ   

      

บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั บริการดา้นคอมพวิเตอร์ ไทย 180,000 180,000 100 100 

    เกี,ยวกบัการจดัการความ      

    เสียหายของยานพาหนะ      

บริษทัย่อยที+ถือหุ้นโดยอ้อม                        

ผ่านบริษทัย่อย 

      

บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการดา้นบริหารจดัการ ไทย 100,000 100,000(1) 100 100(1) 

    สินไหมทดแทน และ      

    ดา้นการตลาด      

บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล  

 คอนซลัติ%ง จาํกดั 

บริการดา้นคณิตศาสตร์-

ประกนัภยั การฝึกอบรม 

 และรับเป็นที,ปรึกษา 

ไทย 50,000 50,000(1) 100 100(1) 

บริษทั ไทยรี อินโนเวชั,น จาํกดั  บริการพฒันาระบบพาณิชย์

อีเลก็ทรอนิกส์ 

ไทย 37,500 37,500(2) 100 100(2) 

(3) ก่อนวนัที) 9 กรกฎาคม 2564 ถือหุน้โดยตรงโดยบริษทัฯ ตั=งแต่วนัที) 9 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไปถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั  
(4) ก่อนวนัที) 8 กรกฎาคม 2564 ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั ตั=งแต่วนัที) 8 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไปถือหุน้โดยออ้มผา่น           

บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั 

10.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวธีิราคาทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื5อบริษทั ราคาทุน 

ค่าเผื5อการดอ้ยค่า                               

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม                              

วธีิราคาทุน 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด

สามเดือนสิGนสุดวนัที5 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 มีนาคม  

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทัย่อยที+ถือหุ้นโดยตรงโดยบริษทัฯ         

บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั 317,700 317,700 - - 317,700 317,700 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 317,700 317,700 - - 317,700 317,700 - - 

บริษทัย่อยที+ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษทัย่อย         

บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 

บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัติGง จาํกดั 40,000 40,000 - - 40,000 40,000 - - 

บริษทั ไทยรี อินโนเวชั5น จาํกดั 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

 141,000 141,000 - - 141,000(1) 141,000(1) - - 

(1) เป็นมูลค่าตามบญัชีที4แสดงอยูใ่นงบการเงินของ บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

11.1 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีที)เกิดจากรายการแตกต่าง

ชั)วคราวทางภาษีดงัต่อไปนีJ  

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปลี5ยนแปลงใน

สินทรัพยห์รือหนีG สิน      

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  

ส่วนเปลี5ยนแปลงใน

สินทรัพยห์รือหนีG สิน      

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือน            สาํหรับงวดสามเดือน            

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม สิGนสุดวนัที5 31 มีนาคม สิGนสุดวนัที5 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ (หนี=สิน) ภาษเีงนิได้                   

รอตัดบัญชีเกดิจาก:         

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 255,122 263,645 255,122 263,645 (8,523) 10,169 (8,523) 10,169 

สาํรองความเสี5ยงภยัที5ยงัไม่สิGนสุด - 25,404 - 25,404 (25,404) - (25,404) - 

สาํรองเบีGยประกนัภยัที5ยงัไม่ถือ

เป็นรายได ้ 87,780 - 87,780 - 87,780 66,247 87,780 66,247 

สินทรัพย/์หนีG สินค่าบาํเหน็จจาก

การรับประกนัภยัต่อ (8,210) (6,715) (8,210) (6,715) (1,495) 6,152 (1,495) 6,152 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรอ           

ตดับญัชี 5,741 5,241 5,741 5,241 500 953 500 953 

ขาดทุนทางภาษียกมาที5ยงัมิได ้       

ใชป้ระโยชน์ 111,446 118,255 111,446 118,255 (6,809) (60,318) (6,809) (60,318) 

ส่วนตํ5ากวา่ทุนจากการวดัมูลค่า       

เงินลงทุน 26,624 58,663 26,623 58,662 (32,039) (37,733) (32,039) (37,734) 

ค่าเผื5อหนีGสงสยัจะสูญ 4,421 4,530 3,950 3,950 (109) 7 - - 

กาํไรที5ยงัไม่เกิดขึGนจริงจากการ

โอนเปลี5ยนประเภทเงินลงทุน (68,952) (68,952) (68,952) (68,952) - - - - 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายรอ          

ตดับญัชี (95,718) (98,293) (95,718) (98,293) 2,575 6,442 2,575 6,442 

อื5น ๆ 20,539 18,224 11,890 10,324 2,315 (1,435) 1,566 (1,573) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 338,793 320,002 329,672 311,521     

รวมส่วนเปลี+ยนแปลง     18,791 (9,516) 18,151 (9,662) 

ส่วนเปลี+ยนแปลงที+รับรู้ใน:         

- งบกาํไรขาดทุน     49,877 20,549 49,768 20,315 

- งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     (31,086) (30,065) (31,617) (29,977) 

รวมส่วนเปลี+ยนแปลง     18,791 (9,516) 18,151 (9,662) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11.2 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุด

วนัทีC 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุด

วนัทีC 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (3,300) (31,961) - (27,541) 

ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัCวคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัCวคราว 49,877 20,549 49,768 20,315 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้Cแสดงอยูใ่น   

งบกาํไรขาดทุน 46,577 (11,412) 49,768 (7,226) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที)ใช้

สาํหรับงวดสามเดือนสิJนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งันีJ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุด

วนัทีC 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุด

วนัทีC 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

     

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ (230,290) 64,286 (245,092) 42,278 

อตัราภาษี 20% 20% 20% 20% 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 46,058 (12,857) 49,018 (8,456) 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย                            

ทีCไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 519 1,445 750 1,230 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้Cแสดงอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุน 46,577 (11,412) 49,768 (7,226) 
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12. หนีAสินจากสัญญาประกนัภัย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

หนีG สินตาม

สญัญา

ประกนัภยั 

หนีG สินส่วนที5

เอาประกนัภยั

ต่อ สุทธิ 

หนีG สินตาม

สญัญา

ประกนัภยั 

หนีG สินส่วนที5

เอาประกนัภยั

ต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน       

-  ค่าสินไหมทดแทนที5เกิดขึGนและไดรั้บรายงานแลว้ 775,175 (51,202) 723,973 829,661 (72,905) 756,756 

-  ค่าสินไหมทดแทนที5เกิดขึGนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน 677,829 (126,190) 551,639 686,768 (125,298) 561,470 

สาํรองเบีGยประกนัภยั       

-  สาํรองเบีGยประกนัภยัที5ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,276,367 (80,634) 1,195,733 1,275,203 (75,169) 1,200,034 

-  สาํรองความเสี5ยงภยัที5ยงัไม่สิGนสุด - - - 169,047 (42,030) 127,017 

หนีG สินอื5นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  1,094 - 1,094 2,163 - 2,163 

หนีG สินจากสญัญาประกนัภยั  2,730,465 (258,026) 2,472,439 2,962,842 (315,402) 2,647,440 

12.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

สิDนสุดวนัที>                          

31 มีนาคม 2565 

สาํหรับปี                

สิDนสุดวนัที>                        

31 ธนัวาคม 2564 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,516,429 1,250,367 

ค่าสินไหมทดแทนที>เกิดขึDนในงวดปัจจุบนั 926,963 3,155,603 

การเปลี>ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที>เกิดขึDน                        

ในงวดก่อน (16,739) (319,319) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (973,649) (2,570,222) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,453,004 1,516,429 
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12.2 สํารองเบีAยประกนัภัยทีCยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

สิDนสุดวนัที>                          

31 มีนาคม 2565 

สาํหรับปี                

สิDนสุดวนัที>                        

31 ธนัวาคม 2564 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,275,203 1,280,337 

เบีDยประกนัภยัรับสาํหรับงวด 1,024,289 4,407,066 

เบีDยประกนัภยัที>ถือเป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด (1,023,125) (4,412,200) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,276,367 1,275,203 

12.3 สํารองความเสีCยงภัยทีCยงัไม่สิAนสุด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

สิDนสุดวนัที>                          

31 มีนาคม 2565 

สาํหรับปี                

สิDนสุดวนัที>                        

31 ธนัวาคม 2564 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 169,047 - 

ตัDงเพิ>ม (ลด) ระหวา่งงวด (169,047) 169,047 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 169,047 
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13. เจ้าหนีAบริษทัประกนัภัยต่อ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

   

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 91,856 89,488 

เงินคา้งจ่ายเกี>ยวกบัการประกนัภยัต่ออื>น 953,186 366,016 

รวมเจา้หนีDบริษทัประกนัภยัต่อ 1,045,042 455,504 

14. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่  

14.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหนีJ สินจาํแนกตามส่วนงาน เป็นดงันีJ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ประกนัวนิาศภยั อืCน ๆ รวม ประกนัวนิาศภยั อืCน ๆ รวม 

       

สินทรัพยร์วม 6,917,239 535,898 7,453,137 6,605,494 507,514 7,113,008 

หนีD สินรวม 4,125,559 141,988 4,267,547 3,744,500 123,548 3,868,048 
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ขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานสามารถแยกตามประเภทของผลิตภณัฑไ์ดด้งันีJ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 

 

ผลิตภณัฑ์

ประกนัภยั                                                 

ประเภทดัDงเดิม 

ผลิตภณัฑ์

ประกนัภยั                                          

ประเภท

ร่วมกนัพฒันา รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั    

เบีDยประกนัภยัต่อรับ 560,987 463,302 1,024,289 

หกั: เบีDยประกนัภยัต่อช่วง (73,290) (530) (73,820) 

เบีDยประกนัภยัต่อรับสุทธิ 487,697 462,772 950,469 

บวก (หกั): สาํรองเบีDยประกนัภยัทีCยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง 

(เพิCมขึDน) จากงวดก่อน (53,446) 57,660 4,214 

เบี;ยประกนัภยัทีAถือเป็นรายได้ 434,251 520,432 954,683 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั    

สาํรองความเสีCยงภยัทีCยงัไม่สิDนสุดลดลง - (127,018) (127,018) 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 235,431 629,856 865,287 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จสุทธิ 151,021 234,188 385,209 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืCน 9,087 23,678 32,765 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 395,539 760,704 1,156,243 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยัต่อ 38,712 (240,272) (201,560) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   (43,177) 

ขาดทุนก่อนรายได้จากการให้บริการและจากการลงทุนสุทธิ   (244,737) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการสุทธิ   11,082 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   1,127 

รายไดอื้Cนสุทธิ     2,238 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   (230,290) 

ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้   46,577 

ขาดทุนสุทธิ   (183,713) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2564 

 

ผลิตภณัฑ์

ประกนัภยั                                                 

ประเภทดัDงเดิม 

ผลิตภณัฑ์

ประกนัภยั                                          

ประเภท

ร่วมกนัพฒันา รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั    

เบีDยประกนัภยัต่อรับ 494,435 504,828 999,263 

หกั: เบีDยประกนัภยัต่อช่วง (65,780) (405) (66,185) 

เบีDยประกนัภยัต่อรับสุทธิ 428,655 504,423 933,078 

บวก (หกั): สาํรองเบีDยประกนัภยัทีCยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง 

(เพิCมขึDน) จากงวดก่อน (30,118) 81,077 50,959 

เบี;ยประกนัภยัทีAถือเป็นรายได้ 398,537 585,500 984,037 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั    

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 228,429 210,952 439,381 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จสุทธิ 161,011 264,538 425,549 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืCน 8,977 24,078 33,055 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 398,417 499,568 897,985 

กาํไรจากการรับประกนัภยัต่อ 120 85,932 86,052 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   (49,857) 

กาํไรก่อนรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการลงทุนสุทธิ   36,195 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการสุทธิ   19,524 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   7,728 

รายไดอื้Cนสุทธิ     839 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   64,286 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (11,412) 

กาํไรสุทธิ   52,874 
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14.2 ข้อมูลเกีCยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันัJนรายไดแ้ละสินทรัพยที์)แสดงอยูใ่น           

งบการเงินรวมจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

14.3 ข้อมูลเกีCยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิJนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีเบีJยประกนัภยัต่อรับจากบริษทั

ประกนัภยัต่อรายใหญ่ที)มีจาํนวนเท่ากบัหรือมากกว่าอตัราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบีJ ยประกนัภยัต่อรับ 

ดงัต่อไปนีJ  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุด 

 วนัที> 31 มีนาคม 

 2565 2564 

   

เบีDยประกนัภยัต่อรับ 611 717 

อตัราร้อยละของยอดรวมเบีDยประกนัภยัต่อรับ (ร้อยละ) 60 72 

จาํนวนลูกคา้รายใหญ่ (ราย) 3 4 

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขัJนพืJนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที)เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี)ยถ่วงนํJาหนกัของหุน้สามญัที)ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ภาระผูกพนัและหนีAสินทีCอาจจะเกดิขึAน 

16.1 ภาระผูกพนัเกีCยวกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเกี)ยวกับสัญญาบริการและมี

จาํนวนเงินค่าบริการขัJนตํ)าที)ตอ้งจ่ายในอนาคตทัJงสิJนจาํนวน 16.8 ลา้นบาท และ 20.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(เฉพาะบริษทัฯ: 0.7 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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16.2 ภาระผูกพนัเกีCยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัที)เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื)อปรับปรุง

อาคารและคอมพิวเตอร์จาํนวน 1.8 ลา้นบาท และ 2.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเพื)อพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จาํนวน 0.7 ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มีภาระผกูพนั)  

16.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ตามที)กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที)  6 ณ  วนัที)  31 มีนาคม 2565 และ 31 

ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบับริษทัรับประกนัภยัต่อต่างประเทศแห่งหนึ) ง โดยบริษทัดงักล่าวได้

ดาํเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษทัผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการจาํนวนเงิน 745 ลา้นบาท (รวม

ดอกเบีJย) อยา่งไรกดี็ ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ขอ้กล่าวอา้งนัJนไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายเพียงพอและ

บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลเสียหายที)สาํคญัที)เกิดจากขอ้อา้งดงักล่าว ดงันัJน บริษทัฯ จึงมิไดบ้นัทึกประมาณการ

หนีJ สินที)อาจจะเกิดขึJน 

17. รายการธุรกจิกบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 

17.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ และกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงเนืJอหาของ

ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มบริษทักบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีJ  

รายชืCอกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบักลุ่มบริษทั 

บริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัติDง จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยรี อินโนเวชัCน จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั HWIC ASIA FUND การมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุน้ 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนั 
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17.2 รายการทีCสําคญักบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิJนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที)สําคญักบั

บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ทัJงนีJ  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามปกติซึ) งเป็นไปตามเงื)อนไขที)ตกลง

ร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเหล่านัJน โดยสามารถสรุปรายการที)สาํคญัได้

ดงันีJ  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับงวดสามเดือน

สิ%นสุดวนัที, 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ%นสุดวนัที, 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ค่าใช้จ่าย      

ค่าบริการจ่าย - - 3 2 ราคาทุน 

รายการธุรกิจกบักิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั      

รายได้      

เบี%ยประกนัภยัต่อรับ 426 398 426 398 ตามอตัราการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัที,ระบุในสญัญา

ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 10 18 10 18 ตามสญัญาหรือตามที,ตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าบริการ 7 8 - - ตามสญัญาหรือตามที,ตกลงร่วมกนั 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืน  41 4 41 4 ตามสดัส่วนที,ระบุไวใ้นสญัญา

ประกนัภยัต่อ 

ค่าใช้จ่าย      

เบี%ยประกนัภยัต่อช่วง 30 37 30 37 ตามอตัราการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัที,ระบุในสญัญา

ประกนัภยัต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 274 384 274 384 ตามอตัราสินไหมที,ระบุไวใ้นสญัญา

ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 146 135 146 135 ตามสญัญาหรือตามที,ตกลงร่วมกนั 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยมีรายไดค่้าบริการและค่าบริการจ่ายระหว่างบริษทัย่อยดว้ยกนัโดยมี

นโยบายการกาํหนดราคาตามที)ระบุในสัญญา ราคาที)ตกลงร่วมกันหรือราคาทุน โดยมีจาํนวนเงิน 1.7             

ลา้นบาท  
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17.3 ยอดคงค้างระหว่างกนั 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั

สรุปไดด้งันีJ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีDจากสญัญาประกนัภยัต่อ     

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 323,481 334,862 323,481 334,862 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 222,690 184,215 222,690 184,215 

สินทรัพยอื์Cน     

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายรอตดับญัชี 174,327 177,388 174,327 177,388 

ลูกหนีDการคา้ 2,998 2,365 - - 

หนีD สินจากสญัญาประกนัภยั     

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 687,344 743,745 687,344 743,745 

เจา้หนีDบริษทัประกนัภยัต่อ     

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 157,449 95,771 157,449 95,771 

หนีD สินอืCน     

เบีDยประกนัภยัต่อรับล่วงหนา้สุทธิ 128,073 110,974 128,073 110,974 

ค่าจา้งและบาํเหน็จรับรอตดับญัชี 16,499 15,325 16,499 15,325 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,732 263 - - 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระหว่างกนัจาํนวน 0.5 ลา้นบาท ซึ) งคิดอตัราดอกเบีJ ยตัJงแต่                                      

วนัเริ)มตน้สัญญาจนถึงวนัที) 31 มีนาคม 2565 ในอตัราร้อยละ 5.47 ต่อปี และตัJงแต่วนัที) 1 เมษายน 2565                                    

เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จสิJน ในอตัรา MLR อา้งอิงตามที)ประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์สัญญากูย้มืเงิน

สิJนสุดวนัที) 28 กมุภาพนัธ์ 2567 

 ทัJงนีJ รายการระหว่างบริษทัยอ่ยดว้ยกนัและยอดคงคา้งระหว่างบริษทัยอ่ยดว้ยกนัไดต้ดัออกจากงบการเงิน

รวมแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

27 

17.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุด 

วนัที> 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิDนสุด 

วนัที> 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

     

ผลประโยชน์ระยะสัDน 30,400 26,379 12,752 19,647 

ผลประโยชน์ระยะยาว 1,605 881 610 520 

รวม 32,005 27,260 13,362 20,167 

18. เครืCองมือทางการเงนิ 

18.1 มูลค่ายุติธรรรมของเครืCองมือทางการเงนิ 

เนื)องจากเครื)องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสัJนหรือมีอตัราดอกเบีJยใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบีJ ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื)องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า

ตามบญัชีที)แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

18.2 ลาํดบัชัAนของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชัJนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีJ  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิทีAวดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนีD  - 2,129 - 2,129 - 2,394 - 2,394 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 1,153 - 30 1,183 997 - 28 1,025 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิทีAวดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนีD  - 2,094 - 2,094 - 2,369 - 2,369 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 1,153 - 30 1,183 997 - 28 1,025 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัJนของมูลค่ายติุธรรม  

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื)อวนัที) 21 และ 25 เมษายน 2565 ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษทั อีเอม็ซีเอส ไทย จาํกดั

และบริษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอตัรา     

หุ้นละ 0.55 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 19.8 ลา้นบาท และในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 

2.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษทั 

เมื)อวนัที) 10 พฤษภาคม 2565 ที)ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทั ไทยรี 

แอคชวัเรียล คอนซลัติJง จาํกดั และบริษทั ไทยรี อินโนเวชั)น จาํกดั ไดมี้มติใหค้วามเห็นชอบเพื)อเสนอต่อที)

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษทั ในเรื)องสาํคญัดงัต่อไปนีJ  

1.  การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซัลติJง จาํกดั จากเดิมจาํนวน 500,000 หุ้น 

มูลค่าที)ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 350,000 หุน้ มูลค่าที)

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

2.  การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยรี อินโนเวชั)น จาํกดั จากเดิมจาํนวน 375,000 หุน้ มูลค่าที)ตราไว้

หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 37.5 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าที)ตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

เมื)อวนัที) 11 พฤษภาคม 2565 ที)ประชุมคณะกรรมการครัJ งที) 3/2565 ของบริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จาํกัด 

(“บริษทัยอ่ย”) มีมติให้ความเห็นชอบเพื)อเสนอต่อที)ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย ครัJ งที) 1/2565     

ในเรื)องสาํคญัดงัต่อไปนีJ  

1.  การเปลี)ยนแปลงมูลค่าหุน้ที)ตราไวข้องบริษทัยอ่ย จากเดิมที)มีจาํนวน 36 ลา้นหุน้ มูลค่าที)ตราไวหุ้น้ละ                                 

5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 180 ลา้นบาท เปลี)ยนแปลงเป็นจาํนวน 360 ลา้นหุ้น มูลค่าที)ตราไว ้                                  

หุน้ละ 0.5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 180 ลา้นบาท 
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2.  การเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 180 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 225 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ)มทุนจาํนวน 90 ลา้นหุน้ มูลค่าที)ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท  

3.  การจดัสรรหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยเพื)อเสนอขายใหก้บัประชาชนเป็นครัJ งแรก จาํนวน 157.5 ลา้นหุน้ 

มูลค่าที)ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ซึ) งรวมถึงการจดัสรรหุน้สามญัเพิ)มทุนใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัยอ่ย 

โดยเป็นการเสนอขายหุ้นใหม่จาํนวน 90 ลา้นหุ้น และเสนอขายหุ้นสามญัเดิมของบริษทัที)ถือโดย

บริษทัฯจาํนวน 67.5 ลา้นหุน้ 

4.  การนําหุ้นของบริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จาํกัด เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

20. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีJ ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เมื)อวนัที)                

11 พฤษภาคม 2565 
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