
 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท  ไทยประกันสุขภาพ จํากดั (มหาชน) 

 รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 66,412,558.57 77,983,066.55

     เบี�ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 5 38,317,663.18 14,744,588.86

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,308,639.28 2,965,153.11

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6 364,030.24 293,847.43

     ลูกหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ 7 293,107.43 266,697.58

     สินทรัพยล์งทุน

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 8 795,447,598.16 771,628,464.14

     อุปกรณ์สุทธิ 9 734,700.11 855,216.09

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10 11,987,782.60 14,630,961.28

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 11 1,682,338.33 1,929,401.83

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 12 28,000,984.00 21,119,981.00

     สินทรัพยอื์�นสุทธิ 13 3,411,470.56 10,579,952.32

               รวมสินทรัพย์ 948,960,872.46 916,997,330.19

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2564



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

สอบทานแลว้"

หนี� สินและส่วนของเจา้ของ

     หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั 14 418,908,915.02 410,689,653.50

     เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 15 57,180.00 93,389.10

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,373,843.77 17,688,035.65

     ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16 22,643,341.00 21,094,235.00

     หนี� สินตามสญัญาเช่า 17 12,654,513.35 15,085,601.94

     หนี� สินอื�น 18 72,788,620.05 115,501,729.99

               รวมหนี� สิน 536,426,413.19 580,152,645.18

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2564
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(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ "ตรวจสอบแลว้"

หนี� สินและส่วนของเจา้ของ สอบทานแลว้"

     ส่วนของเจา้ของ

        ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน

            หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 100,000,000.00 100,000,000.00

          ทุนที�ออกและชาํระแลว้  

            หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 100,000,000.00 100,000,000.00

        ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,682,600.00 5,682,600.00

        กาํไรสะสม

            จดัสรรแลว้

                 สาํรองตามกฎหมาย 29 10,000,000.00 10,000,000.00

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 299,788,019.33 219,940,751.11

        องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (2,936,160.06) 1,221,333.90

                    รวมส่วนของเจา้ของ 412,534,459.27 336,844,685.01

                    รวมหนี� สินและส่วนของเจา้ของ 948,960,872.46 916,997,330.19

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2564

 - 3 -

 บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับ 167,927,568.47     219,958,266.47     513,091,103.26 570,232,095.04

หกั เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (118,095.00) (384,480.00) (775,801.00) (773,050.50)

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 167,809,473.47     219,573,786.47     512,315,302.26 569,459,044.54

บวก(หกั) สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ�ม (ลด) จากปีก่อน 4,174,290.24         (9,722,494.48) 14,113,702.49 14,554,728.98

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 171,983,763.71     209,851,291.99     526,429,004.75 584,013,773.52

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 47,238.00               153,792.00            284,241.49 309,220.20

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 20 1,769,698.80         2,098,612.71         7,538,436.18 6,724,746.25

รายไดอื้�น 347,701.87            325,504.10            1,592,646.13 885,495.50

รวมรายได้ 174,148,402.38     212,429,200.80     535,844,328.55 591,933,235.47

ค่าใชจ้่าย

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาระยะยาว 5,042,390.86         22,629,582.94       20,603,020.46 58,877,017.24

ค่าสินไหมทดแทน 65,955,403.90       51,960,402.51       173,169,380.08 143,019,184.35

หกั ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (148,094.08) (124,572.66) (324,429.51) (247,410.39)

รวม 65,807,309.82       51,835,829.85       172,844,950.57 142,771,773.96

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 28,177,599.63       36,463,485.48       84,529,071.88 93,832,039.08

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื�น 27,364,523.47       41,999,404.67       96,951,554.43 114,382,093.01

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 21 17,874,747.83       23,204,995.81       60,746,631.21 65,852,161.63

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 22 160,048.90 46,926.54               443,534.90 269,352.40

รวมค่าใชจ้่าย 144,426,620.51     176,180,225.29     436,118,763.45 475,984,437.32

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 29,721,781.87       36,248,975.51       99,725,565.10 115,948,798.15

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 12.2 (5,469,826.56) (7,460,094.43) (19,878,296.88) (23,423,103.58)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 24,251,955.31       28,788,881.08       79,847,268.22 92,525,694.57

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สาํหรับงวด 3 เดือน สาํหรับงวด 9 เดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน

 บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



- 2 -

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนที�วดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (2,840,594.46) (391,543.76) (5,196,867.96) (1,099,789.97)

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น 12.3 568,119.00 78,309.00 1,039,374.00 219,958.00

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนที�วดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี (2,272,475.46) (313,234.76) (4,157,493.96) (879,831.97)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น สาํหรับงวดสุทธิจากภาษี (2,272,475.46) (313,234.76) (4,157,493.96) (879,831.97)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม สาํหรับงวด 21,979,479.85 28,475,646.32 75,689,774.26 91,645,862.60

กาํไรต่อหุน้

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 24.25 28.79 79.85 92.53

จาํนวนหุน้สามญั 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน

สาํหรับงวด 3 เดือน สาํหรับงวด 9 เดือน

สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

 บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ



สาํหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลกาํไร (ขาดทุน)จาก

ทุนเรือนหุน้ที�ออก จากการจ่ายโดยใช้ สาํรองตาม  การเปลี�ยนแปลงมูลค่า

และชาํระแลว้ หุน้เป็นเกณฑ์ กฎหมาย เงินลงทุนเผื�อขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000.00 5,682,600.00 6,845,500.00 116,737,716.54 609,209.55 229,875,026.09

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 92,525,694.57 92,525,694.57

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด (879,831.97) (879,831.97)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 100,000,000.00 5,682,600.00 6,845,500.00 209,263,411.11 (270,622.42) 321,520,888.69

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000.00 5,682,600.00 10,000,000.00 219,940,751.11 1,221,333.90 336,844,685.01

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 79,847,268.22 79,847,268.22

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด (4,157,493.96) (4,157,493.96)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 100,000,000.00 5,682,600.00 10,000,000.00 299,788,019.33 (2,936,160.06) 412,534,459.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

 บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

กาํไรสะสม



(หน่วย : บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

     เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 489,472,745.09 565,798,489.40

     เงินสดรับ (จ่าย) เกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ (229,748.95) 571,938.93

     ดอกเบี�ยรับ 8,194,950.01 6,731,018.91

     รายไดอื้�น 1,592,646.13 885,495.50

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (171,509,619.34) (155,948,291.70)

     ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (84,323,017.14) (92,807,641.16)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น (125,997,608.91) (123,297,314.63)

     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (61,950,405.32) (51,531,766.38)

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (34,036,779.06) (23,620,458.86)

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (24,456,691.65) (37,048,634.67)

     เงินฝากสถาบนัการเงิน (5,002,845.23) (75,008,408.17)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (8,246,374.37) 14,724,427.17

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

     กระแสเงินสดใชไ้ป

        ซื�ออุปกรณ์ (236,116.61) (392,082.90)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (236,116.61) (392,082.90)

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน

        ชาํระหนี�ตามสัญญาเช่า (3,088,017.00) (3,088,017.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (3,088,017.00) (3,088,017.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (11,570,507.98) 11,244,327.27

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 77,983,066.55 86,529,685.51

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 66,412,558.57 97,774,012.78

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)



 

 
 

บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

      

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 

บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 

ทะเบี ยน เลข ท่ี  0107555000112 สํานักงาน ตั้ งอยู่ เลข ท่ี  121/88-89 อาคารอาร์ เอส ท าวเวอร์  ชั้ น  31  

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกั คอื การรับประกนัสุขภาพ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั วี ซี สมบติั จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 54) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

และเกิดความผนัผวนอยา่งมากในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอน

และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดติ้ดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ ในการ

ประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑก์ารนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล   

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี  และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข

และระยะเวลาในการจดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศ

ภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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2. เกณฑก์ารนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ)  

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯ 

2.3 มาตราฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

              (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 50,000.00 50,000.00 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 66,362,558.57 77,933,066.55 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,412,558.57 77,983,066.55 
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5. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จาํแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ

นบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม  ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 923,910.89  4,499,192.07  5,423,102.96  572,379.13  9,565,531.06  10,137,910.19 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 108,115.97  5,222,322.07  5,330,438.04  37,043.00  2,376,312.94  2,413,355.94 

คา้งรับ 31 - 60  วนั 14,122.93  26,344,148.47  26,358,271.40  0.00  1,915,516.86  1,915,516.86 

คา้งรับ 61 - 90 วนั 0.00  81,901.48  81,901.48  0.00  89,033.64  89,033.64 

คา้งรับเกินกว่า 90 วนั 123,743.05  1,742,170.29  1,865,913.34  14,544.05  916,235.34  930,779.39 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1,169,892.84  37,889,734.38  39,059,627.22  623,966.18  14,862,629.84  15,486,596.02 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 0.00  (741,964.04)  (741,964.04)  0.00  (742,007.16)  (742,007.16) 

เบีย้ประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,169,892.84  37,147,770.34  38,317,663.18  623,966.18  14,120,622.68  14,744,588.86 

 

6. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 30,890.35  40,176.29 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 333,139.89  253,671.14 

รวม 364,030.24  293,847.43 

7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 293,107.43  266,697.58 

รวม 293,107.43  266,697.58 
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7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จาํแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 293,107.43  266,697.58 

รวม 293,107.43  266,697.58 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

8.1. จาํแนกตามประเภทการลงทุน 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/ 

ราคาตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน/ 

ราคาตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน        

ตราสารทุน 205,085.19  250,000.00  125,885.19  128,000.00 

หน่วยลงทนุ 44,409,551.39  40,694,436.92  35,132,621.57  36,657,175.06 

รวม 44,614,636.58  40,944,436.92  35,258,506.76  36,785,175.06 

บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (3,670,199.66)  0.00  1,526,668.30  0.00 

รวม 40,944,436.92  40,944,436.92  36,785,175.06  36,785,175.06 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดท่ีวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 124,940,122.34    122,248,060.35   

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 20,586,430.31    8,177,930.47   

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด                          

เกินกว่า 3 เดือน 609,660,563.49    604,657,718.26   

รวม 755,187,116.14    735,083,709.08   

(หกั) ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึ้น (683,954.90)    (240,420.00)   

รวม 754,503,161.24    734,843,289.08   

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธ ิ 795,447,598.16    771,628,464.14   
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

8.2. จาํแนกตามการวิเคราะห์ลาํดบัชั้นความเส่ียงดา้นเครดิต 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 มูลค่าตามบัญชี ค่าเผ่ือผลขาดทุน  

 ขั้นต้น ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ มูลค่าตามบัญชี 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดท่ีวัดมูลค่าด้วย  

ราคาทุนตัดจําหน่าย 

   

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 755,187,116.14 (683,954.90) 754,503,161.24 

รวม 755,187,116.14 (683,954.90) 754,503,161.24 

 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่าตามบัญชี ค่าเผ่ือผลขาดทุน  

 ขั้นต้น ท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ มูลค่าตามบัญชี 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดท่ีวัดมูลค่าด้วย  

ราคาทุนตัดจําหน่าย 

   

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 735,083,709.08 (240,420.00) 734,843,289.08 

รวม 735,083,709.08 (240,420.00) 734,843,289.08 

8.3. เงินลงทุนท่ีติดภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯได้นาํเงินฝากธนาคาร จาํนวนเงินรวม 64.62

ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุขอ้ 30 

9. อุปกรณ์สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของ อุปกรณ์สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 855,216.09 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 236,120.61 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (4.00) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (356,632.59) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 734,700.11 
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10. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

รายการเปล่ียนแปลงของ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 14,630,961.28 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,643,178.68) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 11,987,782.60 

11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,929,401.83 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (247,063.50) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,682,338.33 

12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

12.1. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 5,642,553.00  7,118,203.00 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 1,763,774.00  1,523,480.00 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแตย่งัมิไดร้ายงาน (IBNR) 1,989,690.00  2,216,169.00 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 214,571.00  148,401.00 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 136,791.00  292,346.00 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจา่ย 4,528,668.00  4,218,847.00 

ภาระผกูพนัตามสัญญา 133,346.00  90,928.00 

สาํรองสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 12,857,551.00  5,444,538.00 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 734,040.00  0.00 

ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์จากการวดัมลูค่าผลประโยชน์พนกังานใหม ่ 0.00  372,403.00 

รวม 28,000,984.00  21,425,315.00 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 0.00  305,334.00 

รวม 0.00  305,334.00 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 28,000,984.00  21,119,981.00 
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12. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 

12.2. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯสําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 10,515,867.56 12,803,064.43 25,719,925.88 24,928,057.58 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 

      และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(5,046,041.00) 

 

(5,342,970.00)          (5,841,629.00) (1,504,954.00) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 5,469,826.56 7,460,094.43 19,878,296.88 23,423,103.58 
 

12.3. สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     

ผลต่างจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 568,119.00 78,309.00 1,039,374.00 219,958.00 

รวม 568,119.00 78,309.00 1,039,374.00 219,958.00 

13. สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 

 (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีทดรองค่าสินไหม 1,005,281.09  2,472,964.60 

ค่านายหนา้คา้งรับ 1,761,073.23  1,521,972.94 

เงินมดัจาํ 1,031,849.55  1,031,849.55 

เงินคา้งรับจากการขายคืนหลกัทรัพย ์ 0.00  6,224,759.67 

อ่ืนๆ 337,251.85  942,809.91 

รวม 4,135,455.72  12,194,356.67 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (723,985.16)  (1,614,404.35) 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 3,411,470.56  10,579,952.32 
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14. หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 

 30 กนัยายน 2564 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

สาํรองสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 175,092,108.55 0.00 175,092,108.55 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

   -ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 35,187,331.83 0.00 35,187,331.83 

   -ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 9,979,340.67 (30,890.35) 9,948,450.32 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 198,650,133.97 (333,139.89) 198,316,994.08 

รวม 418,908,915.02 (364,030.24) 418,544,884.78 

 

 31 ธนัวาคม 2563 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

สาํรองสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 154,489,088.09 0.00 154,489,088.09 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 32,395,175.16 0.00 32,395,175.16 

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 11,121,022.54 (40,176.29) 11,080,846.25 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 212,684,367.71 (253,671.14) 212,430,696.57 

รวม 410,689,653.50 (293,847.43) 410,395,806.07 

 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 154,489,088.09  81,701,241.43 

สาํรองเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์      

ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 20,603,020.46 

 

58,877,017.24 

ยอดคงเหลือ  175,092,108.55  140,578,258.67 
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14. หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั (ต่อ) 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 43,516,197.70  50,973,517.17 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวา่งงวด/ปีปัจจุบนั 167,056,158.63  182,047,318.26 

การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

   ท่ีเกิดขึ้นในงวด/ปีก่อน 4,005,878.58 

 

7,954,905.94 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ 

   สาํรองค่าสินไหมทดแทน (1,141,681.87)  (2,244,631.22) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (168,269,880.54)  (195,214,912.45) 

ยอดคงเหลือ  45,166,672.50  43,516,197.70 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 212,684,367.71  223,633,501.81 

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับงวด/ปี 311,093,355.46  442,177,897.19 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (325,127,589.20)  (453,127,031.29) 

ยอดคงเหลือ 198,650,133.97  212,684,367.71 

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไม่มีการตั้งสํารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากสํารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่

ส้ินสุดท่ีประมาณขึ้นของบริษทัมีจาํนวน 90.51 ลา้นบาท สาํหรับการรับประกนัภยัก่อนหกัการประกนัภยัต่อ และ

มีจํานวน  90.43 ล้านบาท  สําหรับการรับประกันสุทธิจากการประกันภัยต่อ (31 ธันวาคม 2563 : 109.30  

ลา้นบาท และ 109.22  ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงมีจาํนวนตํ่ากวา่สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

15. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

 (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 57,180.00  93,389.10 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 57,180.00  93,389.10 
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16. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

    (หน่วย : บาท) 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 431,365.00 344,029.00 1,294,095.00 1,032,087.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 85,004.00 114,946.00 255,011.00 344,838.00 

รวม ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน 516,369.00 458,975.00 1,549,106.00 1,376,925.00 

ณ วันที ่30 กันยายน 2564   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 21,094,235.00 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,294,095.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 255,011.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  22,643,341.00 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                    

     อตัราคิดลด         ร้อยละ 1.49 

     อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน       ร้อยละ 6.10 

     อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน) ร้อยละ 0.00 ถึง 14.00 

     อตัรามรณะ        ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 

17. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 15,085,601.94 

ลดลงระหวา่งงวด (2,431,088.59) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 12,654,513.35 
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18. หน้ีสินอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัคา้งจ่าย 44,080,845.91  82,558,083.39 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,906,880.94  13,665,482.92 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 10,493,628.78  10,303,538.94 

ค่าเบ้ียประกนัรอส่งคืน 2,745,253.85  1,260,672.63 

เบ้ียประกนัภยัรับอยูร่ะหวา่งตรวจสอบ 2,628,336.34  4,963,607.22 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,120,824.37  1,966,468.02 

อ่ืนๆ 1,812,849.86  783,876.87 

รวม 72,788,620.05  115,501,729.99 

19. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ

กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนเดียว คือ ประกอบธุรกิจประกันภัยด้าน

สุขภาพ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ตามท่ี

แสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

 

20. รายไดจ้ากการลงทุน 

สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 

สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ดอกเบ้ียรับ 1,435,005.00  2,088,394.90  4,486,266.03  6,363,901.60 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 334,693.80  10,217.81  3,052,170.15  360,844.65 

รวม 1,769,698.80  2,098,612.71  7,538,436.18  6,724,746.25 
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21. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายแทนพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ        

 ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 4,822,134.00  6,034,927.11  15,018,570.79  17,115,378.93 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ี        

 ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจดัการค่า

สินไหมทดแทน 654,829.56 

 

658,931.52 

 

2,017,365.60 

 

1,863,132.42 

ค่าภาษีอากร 3,573,019.55  4,033,831.10  15,030,081.78  14,583,153.42 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 8,824,764.72  12,477,306.08  28,680,613.04  32,290,496.86 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 17,874,747.83  23,204,995.81  60,746,631.21  65,852,161.63 

22. ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 (หน่วย:บาท) 

 

สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 160,048.90  46,926.54  443,534.90  269,352.40 

รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 160,048.90  46,926.54  443,534.90  269,352.40 

 

23. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทั

หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั ทั้งทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการ

และบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บริษทัร่วม

และบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 

ผูบ้ริหารสําคัญรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคล

เหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมด ถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีขึ้นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
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23. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ประเทศท่ีจัดต้ัง/  

ช่ือกิจการ สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยรัชดาโบรกเกอร์ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วี. วรรณ แอสเสท จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่า

จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสําหรับ

งวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน)        

รายไดค้่าบริการสินไหม (รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น) 11,673.27  35,908.77  117,162.72  162,629.52 

บริษัท ไทยรัชดาโบรกเกอร์ จํากัด        

ค่าจา้งและค่าบาํเหนจ็ 3,007,892.17  3,197,558.09  8,620,076.13  8,321,362.02 

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)        

ดอกเบ้ียรับ (รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ) 6,916.71  12,549.55  17,053.23  72,267.86 

เบ้ียประกนัภยัรับ 794,375.42  248,399.89  26,289,059.95  29,409,866.40 

ค่าจา้งและค่าบาํเหนจ็ 16,217,088.50  23,455,336.22  53,903,952.69  61,721,441.06 

ค่าส่งเสริมการตลาดและค่าใชจ้่ายอ่ืน 29,976,000.00  46,138,333.00  106,880,000.00  133,528,107.91 

บริษัท วี. วรรณ แอสเสท จํากัด        

ค่าเช่าสาํนกังาน (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน) 1,089,151.18  1,138,873.22  3,304,845.33  3,451,721.56 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 1,853,250.00  2,555,738.00  5,561,700.00  6,434,951.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 215,028.50  180,673.00  668,095.50  542,019.00 

ค่าตอบแทนกรรมการ 88,000.00  72,000.00  613,700.00  547,800.00 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 2,156,278.50  2,808,411.00  6,843495.50  7,524,770.00 
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23. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําคัญน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท 

ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพัน

ผลประโยชน์โครงการเกษียณอาย ุและค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุม บาํเหน็จกรรมการ 

ผลประโยชน์ของกรรมการ หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัตาม มาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการบริหาร 

 

บริษทัฯ มียอดคงเหลือระหวา่งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)    

ค่าบริการสินไหมคา้งรับ (รวมอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์น) 0.00  30,010.31  

     

บริษัท ไทยรัชดาโบรกเกอร์ จํากัด     

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้ง(รับ)จ่าย  

(รวมอยูใ่นหน้ีสินอ่ืน) (121,684.84)  361,192.96  

     

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)     

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 

(รวมอยูใ่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 21,814,679.01  28,747,656.37  

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับและเบ้ียประกนัส่งคืนคา้งจ่าย 116,082.61  1,884.65  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,987,782.60  14,630,961.28  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,654,513.35  15,085,601.94  

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นหน้ีสินอ่ืน) 4,794,553.05  7,406,306.99  

ค่าส่งเสริมการตลาดและค่าใชจ่้ายอ่ืน (รวมอยู่ใน

หน้ีสินอ่ืน) 44,549,784.37  70,506,045.91  

     

บริษัท วี. วรรณ แอสเสท จํากัด     

เงินมดัจาํค่าเช่าสาํนกังาน (รวมอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์น) 1,029,339.00  1,029,339.00  
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24. การวดัมูลค่ายติุธรรม 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ยกเวน้ ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ

หาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ บริษทัฯจะใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การคาํนวณ

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

ลาํดับช้ันของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมให้มากท่ีสุด โดยใหค้าํนิยามของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่าได ้

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดับชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2 ระดับท่ี  3 รวม 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้มลูค่ายุติธรรม 

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ตราสารทุน 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

หน่วยลงทนุ 0.00 40,694,436.92 0.00 40,694,436.92 

รวมสินทรัพย์ 250,000.00 40,694,436.92 0.00 40,944,436.92 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดับชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2 ระดับท่ี  3 รวม 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้มลูค่ายุติธรรม 

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ตราสารทุน 128,000.00 0.00 0.00 128,000.00 

หน่วยลงทนุ 0.00 36,657,175.06 0.00 36,657,175.06 

รวมสินทรัพย์ 128,000.00 36,657,175.06 0.00 36,785,175.06 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น 
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25. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ

การดาํรงเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 

26. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 3.5 ลา้นบาท วางไว้

เป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคํ้าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั 

พ.ศ.2535 

27. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน จาํนวน 60.00 ลา้น

บาท  ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางเป็นสํารองเบ้ียประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง อตัรา หลกัเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสํารอง

สาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2557 

28. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯ และพนักงานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 

3 - 5 ของเงินเดือน ซ่ึงขึ้นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนรวม ทหารไทย จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ซ่ึงจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย

กองทุนของบริษทัฯ สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุน 

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.10 ลา้นบาท  และ 1.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29. สาํรองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าทุนสํารองน้ี

จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงิน

ปันผลได ้

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

 
 

30. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จาํกดัและภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากธนาคาร จาํนวนเงินรวม 64.62 ลา้น

บาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินฝากธนาคาร    

คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1,000,000.00  1,000,000.00 

หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 3,500,000.00  3,500,000.00 

หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 60,000,000.00  60,000,000.00 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 111,900.00  111,900.00 

หลกัประกนัทางธุรกิจ (คํ้าประกนัไปรษณีย)์ 10,000.00  10,000.00 

รวม 64,621,900.00  64,621,900.00 

31. หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา้และภาระผกูพนั 

การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัไฟฟ้า และการคํ้าประกนัไปรษณีย ์

32. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงการจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือ

ส่วนของเจา้ของตามท่ีเคยรายงานไว ้การจดัประเภทใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 

 ตามท่ี  จดัประเภท  ตามท่ี 

 เคยรายงานไว ้  รายการใหม่  จดัประเภทใหม่ 

งบกระแสเงินสด      

เงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (54,619,783.38)  3,088,017.00  (51,531,766.38) 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน      

ชาํระหน้ีตามสัญญาเช่า 0.00  (3,088,017.00)  (3,088,017.00) 

 

33. การอนุมติังบการเงิน 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
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