




ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 215,119,736            389,920,371            
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5 182,227,615            131,461,131            
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 82,837,014              54,057,677              
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6 3,877,922                3,791,443                
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 7 11,858,000,076       10,410,952,564       
   เงินให้กูย้มื 8 347,392,492            207,743,473            
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 9 77,947,216              78,848,635              
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 10 23,350,815              19,728,908              
สินทรัพยอ่ื์น 11 101,749,757            103,856,543            
รวมสินทรัพย์ 12,892,502,643       11,400,360,745       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)



ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 13 10,434,379,076       9,502,021,036         
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 14 6,195,813                10,480,316              
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 12,436,849              9,420,155                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 149,142,361            25,449,166              
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 203,599,506            243,717,124            
หน้ีสินอ่ืน 69,772,899              94,644,331              
รวมหนีสิ้น 10,875,526,504       9,885,732,128         
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 320,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 3,200,000,000         3,200,000,000         
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 320,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 3,200,000,000         3,200,000,000         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 2,680,000                2,680,000                
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (1,759,222,509)        (1,766,316,765)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - ส่วนเกินทุน
   จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 7.2 573,518,648            78,265,382              
รวมส่วนของเจ้าของ 2,016,976,139         1,514,628,617         
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 12,892,502,643       11,400,360,745       

-                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561
ก าไรหรือขาดทุน: 
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 994,809,117           1,008,293,254        
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (3,901,157)              (2,492,713)              
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 990,907,960           1,005,800,541        
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลด
   จากงวดก่อน (267,357)                 20,921,867             
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 990,640,603           1,026,722,408        
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,983,401               327,880                  
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 105,013,338           84,163,634             
ก าไรจากเงินลงทุน 32,074,888             5,266,796               
รายไดอ่ื้น 313,746                  2,310,502               
รวมรายได้ 1,130,025,976        1,118,791,220        
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 494,905,908           573,383,032           
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 275,572,077           235,040,976           
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและ
   คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (37,607)                   (780,965)                 
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 190,375,356           155,313,304           
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 35,628,029             36,804,808             
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16 103,660,335           101,464,999           
รวมค่าใช้จ่าย 1,100,104,098        1,101,226,154        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 29,921,878             17,565,066             
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 70,023                    (5,677)                     
ก าไรส าหรับงวด 29,991,901             17,559,389             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 512,415,580           (287,277,108)         
   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ (102,483,116)         41,645,514             
รวมรายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ
   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) 409,932,464           (245,631,594)         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 136,268                  136,268                  
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั 136,268                  136,268                  
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (ขาดทุน) 410,068,732           (245,495,326)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (ขาดทุน) 440,060,633           (227,935,937)         

ก าไรต่อหุ้น: 17
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก  าไรส าหรับงวด 0.09                        0.05                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561
ก าไรหรือขาดทุน: 
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 1,872,930,333        1,820,105,865        
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (9,839,760)              (8,643,985)              
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,863,090,573        1,811,461,880        
บวก: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดจากงวดก่อน 9,836,310               15,722,498             
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,872,926,883        1,827,184,378        
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 7,654,968               1,445,800               
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 204,005,191           159,877,244           
ก าไรจากเงินลงทุน 37,059,698             10,642,225             
รายไดอ่ื้น 1,684,199               4,160,171               
รวมรายได้ 2,123,330,939        2,003,309,818        
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 902,912,379           953,296,093           
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 563,603,040           439,527,971           
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและ
   คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (152,951)                 (861,940)                 
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 360,245,214           327,216,682           
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 78,333,695             74,401,746             
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16 210,949,514           203,684,115           
รวมค่าใช้จ่าย 2,115,890,891        1,997,264,667        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,440,048               6,045,151               
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 120,122                  (11,804)                   
ก าไรส าหรับงวด 7,560,170               6,033,347               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 619,066,583           (396,490,133)         
   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ (123,813,317)         63,488,119             
รวมรายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ
   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) 495,253,266           (333,002,014)         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (465,914)                 409,589                  
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั (ขาดทุน) (465,914)                 409,589                  
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (ขาดทุน) 494,787,352           (332,592,425)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (ขาดทุน) 502,347,522           (326,559,078)         

ก าไรต่อหุ้น: 17
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก  าไรส าหรับงวด 0.02                        0.02                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)





งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

2562 2561
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 1,859,906,145        1,764,174,258        
เงินรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 7,654,969               1,445,800               
ดอกเบ้ียรับ 166,991,224           150,681,538           
เงินปันผลรับ 13,414,284             11,255,651             
คา่ใชจ่้ายในการลงทุน (423,852)                 (400,873)                 
รายไดอ่ื้น 1,684,199               4,164,779               
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหม
   จากการรับประกนัภยัโดยตรง (576,121,157)         (436,002,108)         
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (383,453,498)         (343,277,249)         
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (78,754,151)           (74,754,520)           
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (235,087,459)         (203,653,623)         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (797,477,406)         (893,790,806)         
เงินให้กูย้มื (139,649,019)         (28,037,381)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (161,315,721)         (48,194,534)           
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน -                              3,500                      
เงินสดจ่ายซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน (6,712,686)              (5,488,743)              
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,772,228)              (631,621)                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (13,484,914)           (6,116,864)              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (174,800,635)         (54,311,398)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้งวด 389,920,371           389,093,555           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ส้ินงวด 215,119,736           334,782,157           

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย โดยมี Samsung Life Insurance Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
เกาหลีใตเ้ป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั 
ถือหุน้ร้อยละ 40.6 และ Samsung Life Insurance Company Limited ถือหุน้ร้อยละ 48.9 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเกาหลีใต ้ตามล าดบั 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การรับประกนัชีวิต ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 2922/222-227 
ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน                        
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและ                        
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ประกนัชีวิต พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                   
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                         
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการใหท้างเลือกส าหรับผูรั้บประกนัภยัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน (ซ่ึง
จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563) บางประการเป็นการ
ชัว่คราว และให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับธุรกิจประกนัภยั แทนส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 หรือก่อน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั และฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯอยูร่ะหวา่งพิจารณาทางเลือกตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงจะเร่ิมมีผลบงัคบั
ใช้ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว โดยแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยมีเร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 

-  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ให้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพย์
เผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืม โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการ
ประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

-  การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลก าไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลก าไรขาดทุนจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ใหรั้บรู้เขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

-  ก าหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสญัญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั หาก
เขา้เง่ือนไขทุกขอ้ในการแยกสัญญา  

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมีขอ้ก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั และอยูร่ะหว่างพิจารณาแนวทางเลือกตามท่ีแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีอนุญาตไว ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกนักบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด 1,317,348 184,064 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 213,802,388 389,736,307 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 215,119,736 389,920,371 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 
1.35 ต่อปี  
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5. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ าแนกตามอาย ุ        
ท่ีคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 จากการรับประกนัภยัโดยตรง 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 181,307,853 126,638,051 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 762,137 3,573,605 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 24,490 140,042 
คา้งรับ 61 - 90 วนั - 24,011 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 133,135 1,085,422 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 182,227,615 131,461,131 

6. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

ส ารองสินไหมทดแทน 68,254 262,672 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,809,668 3,528,771 

รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 3,877,922 3,791,443 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

7.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 
ราคาทุน                     

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน                                     

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 7,203,764,872 7,769,311,710 6,488,262,318 6,549,076,378 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,281,302,050 3,403,555,027 3,286,123,794 3,336,453,310 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 50,000,000 53,325,126 60,001,389 63,207,612 
ตราสารทุน - - 2,611,043 2,523,590 
หน่วยลงทุน 606,238,790 630,642,698 476,327,478 458,526,159 
รวม 11,141,305,712 11,856,834,561 10,313,326,022 10,409,787,049 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 715,528,849  96,461,027  
รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 11,856,834,561  10,409,787,049  
     
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 1,037,115  1,037,115  
รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 1,037,115  1,037,115  
     
เงนิลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,000,000  2,000,000  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,871,600)  (1,871,600)  
รวมเงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 128,400  128,400  
     
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 11,858,000,076  10,410,952,564  

7.2 ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับปี                         
ส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 78,265,382 253,952,475 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด   

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงในระหวา่งงวด 582,006,885 (205,492,800)  
โอนก าไร (ขาดทุน) จากการขายในระหวา่งงวดไปรับรู้ 
 ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 37,059,698 (14,116,066) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน) 619,066,583 (219,608,866) 
บวก (หกั): ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (123,813,317) 43,921,773 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิ (ขาดทุน) 495,253,266 (175,687,093) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 573,518,648 78,265,382 
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7.3 เงินลงทุนทีต่ดิภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนในหลกัทรัพยบ์างส่วนไปวางไว ้           
กบันายทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ารองตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                
ขอ้ท่ี 19 และ 20  

8. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนก
อายตุามเงินตน้แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2562 

 
กรมธรรมป์ระกนัภยั                 

เป็นประกนั เงินใหกู้ย้มืพนกังาน รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย            
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ* รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 346,842,496 14,695,620 549,996 - 347,392,492 14,695,620 362,088,112 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 346,842,496 14,695,620 549,996 - 347,392,492 14,695,620 362,088,112 

*ดอกเบ้ียคา้งรับแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 
กรมธรรมป์ระกนัภยั                 

เป็นประกนั เงินใหกู้ย้มืพนกังาน รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย            
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ* รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 206,993,597 11,205,247 749,876 - 207,743,473 11,205,247 218,948,720 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 206,993,597 11,205,247 749,876 - 207,743,473 11,205,247 218,948,720 

*ดอกเบ้ียคา้งรับแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่
เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรมแ์ละคิดดอกเบ้ียไม่เกินอตัราดอกเบ้ียท่ีใชค้  านวณเบ้ียประกนัชีวิตใหก้บัลูกคา้
บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2  

 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท ส าหรับระดบั
พนกังานถึงระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ และไม่เกิน 150,000 บาท ส าหรับระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

 เงินใหกู้ย้มืก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี และเงินใหกู้ย้มืท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 คิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินใหกู้ย้มื (MLR) จากธนาคารในประเทศหกัดว้ยร้อยละ 1 
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9. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 

อาคารชุดและ
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง           
และติดตั้ง 

อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2562 34,649,955 17,656,684 25,179,965 1,362,031 78,848,635 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน - 7,490 2,644,196 4,061,000 6,712,686 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (716,036) (2,160,648) (4,009,569) (727,852) (7,614,105) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 30 มิถุนายน 2562 33,933,919 15,503,526 23,814,592 4,695,179 77,947,216 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์        

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2562 13,810,064 5,918,844 19,728,908 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 405,844 6,366,384 6,772,228 
โอนเขา้ (ออก) 10,636,840 (10,636,840) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,150,321) - (3,150,321) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 30 มิถุนายน 2562 21,702,427 1,648,388 23,350,815 

11. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 56,639 19,805,169 
ลูกหน้ีตวัแทน/นายหนา้ 21,900,721 21,809,622 
ลูกหน้ีอ่ืน 48,342,473 26,632,209 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,263,283 10,058,184 
เงินมดัจ าและเงินสดค ้าประกนั 6,189,801 7,786,174 
อ่ืน ๆ  22,037,587 20,943,784 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 108,790,504 107,035,142 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,040,747) (3,178,599) 

รวมสินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 101,749,757 103,856,543 
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12. หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

12.1 หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนประกอบของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา 5,762,698 5,882,820 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 143,379,663 19,566,346 

รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 149,142,361 25,449,166 

12.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                  

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
ผลแตกต่างชัว่คราว (70,023) 5,677 (120,122) 11,804 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน (70,023) 5,677 (120,122) 11,804 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                    
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:     
ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ขาย (102,483,116) 41,645,514 (123,813,317) 63,488,119 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (102,483,116) 41,645,514 (123,813,317) 63,488,119 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส าหรับงวด                  
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: บาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
     
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 29,921,878 17,565,066 7,440,048 6,045,151 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัราภาษี 5,984,376 3,513,013 1,488,010 1,209,030 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของค่าใชจ่้าย                         

ท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได/้รายไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ภาษี (605,103) (422,761) (1,143,858) (804,969) 

ผลแตกต่างชัว่คราวส าหรับงวดท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 474,269 229,361 788,291 (1,144,272) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี - - - 752,015 

ขาดทุนทางภาษีท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ 
  ในระหวา่งงวด  (5,923,565) (3,313,936) (1,252,565) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของ

ก าไรหรือขาดทุน (รายได)้ (70,023) 5,677 (120,122) 11,804 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จ  านวน 143.51 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 143.88 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
น าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

13. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 

 
หน้ีสิน                    

จากสัญญา
ประกนัภยั 

หน้ีสิน                    
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 10,174,919,300 - 10,174,919,300 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 16,049,607 (53,908) 15,995,699 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 6,023,908 (14,346) 6,009,562 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 152,218,528 (3,809,668) 148,408,860 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 12,370,914 - 12,370,914 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 72,796,819 - 72,796,819 
รวม  10,434,379,076 (3,877,922) 10,430,501,154 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 
หน้ีสิน                    

จากสัญญา
ประกนัภยั 

หน้ีสิน                    
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 9,272,006,921 - 9,272,006,921 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 20,805,097 (227,393) 20,577,704 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 7,696,606 (35,279) 7,661,327 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 161,773,942 (3,528,771) 158,245,171 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 18,808,211 - 18,808,211 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 20,930,259 - 20,930,259 
รวม  9,502,021,036 (3,791,443) 9,498,229,593 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.1 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี                    
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับปี                     
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 9,272,006,921 7,164,064,352 
ส ารองเพิ่มข้ึนจากกรมธรรมใ์หม่และกรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบัใช ้ 1,466,889,499 3,011,940,275 
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนัภยั                 

ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (563,977,120) (903,997,706) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 10,174,919,300 9,272,006,921 

13.2 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน 

(ก) ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

  (หน่วย: บาท) 

 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                    

30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับปี                     
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 28,501,703 40,915,700 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดปัจจุบนั 102,236,140 255,292,253 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (108,664,328) (267,706,250) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 22,073,515 28,501,703 

(ข) ส ารองเบ้ียประกนัภยั 

  (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                    
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับปี                     
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 161,773,942 192,636,230 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 198,979,827 467,962,501 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด (208,535,241) (498,824,789) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 152,218,528 161,773,942 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.3 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินค่ามรณกรรม 5,988,607 6,284,260 
เงินครบก าหนด 1,005,464 4,083,918 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 4,563,883 8,013,959 
เงินสะสมทรัพย ์ 251,099 126,074 
อ่ืน ๆ 561,861 300,000 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 12,370,914 18,808,211 

14. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อ 6,195,813 10,480,316 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 6,195,813 10,480,316 

15.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

จ านวนเงินของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลงัออกจากงานส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี                      
30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2561 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด 9,420,155 18,786,575 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,213,169 (5,966,548) 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 157,708 548,165 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,179,902 - 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 465,915 (3,948,037) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด 12,436,849 9,420,155 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ข
โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหน้ีสินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 1.18 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดปัจจุบนั 

16. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 58,283,614 57,504,361 124,115,522 117,101,291 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 24,395,179 25,758,904 49,838,100 52,414,069 
ค่าภาษีอากร 3,837,078 2,776,790 6,715,820 5,455,136 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 17,144,464 15,424,944 30,280,072 28,713,619 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 103,660,335 101,464,999 210,949,514 203,684,115 

17. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูร่ะหวา่งงวด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯแต่ละรายการ บริษทัฯ
ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั/บุคคล ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
Samsung Life Insurance Company Limited เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 48.9) 
บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 40.6) 
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 3.7) 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 3.4) 
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 3.4) 
กลุ่มบริษทัสหกรุ๊ป มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบการวางแผนสัง่การและ

ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
รวมถึงกรรมการของบริษทัฯ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                     
30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทั สหพฒันพบูิล จ ากดั 
(มหาชน) 

     

เบ้ียประกนัชีวิตรับ - - (9) 933 ตามปกติทางการคา้ของ
การรับประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัสหกรุ๊ป      
เบ้ียประกนัชีวิตรับ - - - 161 ตามปกติทางการคา้ของ

การรับประกนัภยั 
Samsung Life Insurance Company 

Limited 
     

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิค
และการจดัการ 

6,119 6,383 12,300 13,576 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีมี
สาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์อืน่   
Samsung Life Insurance Company Limited 11,780 50,221 
หนีสิ้นอืน่   
Samsung Life Insurance Company Limited 28,021,501 30,341,469 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญัดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                              

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10.9 10.3 20.3 19.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.8 0.4 0.9 0.9 

รวม 11.7 10.7 21.2 20.8 

19. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วก้บันายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัชีวิต ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 23.30 28.57 23.28 27.17 
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20. ทรัพย์สินทีจ่ัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกนัชีวิต
กบันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 2,182.91 2,514.56 1,961.28 2,177.83 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 7.7 ลา้นบาท และ 12.1 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบซอฟแวร์ 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านักงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง อายุของ
สญัญาเช่าและบริการมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ภายใน 1 ปี 14.1 18.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 8.5 12.3 

21.3   การค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

21.4 สัญญาบริการ 

บริษัทฯได้ท าสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการกับผูถื้อหุ้นต่างประเทศแห่งหน่ึง                    
โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
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21.5 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 4.6 ลา้นบาท จากสัญญาจา้งแรงงาน
และการเป็นผูรั้บประกันภัย และบนัทึกบัญชีส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจ านวน 0.7 ล้านบาท           
(31 ธนัวาคม 2561: บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 1.0 ลา้นบาท) ส าหรับส่วนท่ีเหลือผูบ้ริหารของ
บริษทัฯเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ 

22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

ตราสารหน้ี - 11,226,191,863 11,226,191,863 - 9,948,737,300 9,948,737,300 
ตราสารทุน - - - 2,523,590 - 2,523,590 
หน่วยลงทุน 440,559,675 190,083,023 630,642,698 408,522,385 50,003,774 458,526,159 

บริษทัฯมีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

2) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หน่วยลงทุน
แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือค านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศ                 
โดยผูจ้ดัการกองทุน 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  

 




