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หมำยเหต ุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 
5 ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ  
6 สินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี 
7 สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 
8 อนุพนัธ ์
9 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
12 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
13 ทุนเรือนหุน้ 

14 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
15 รายไดจ้ากการลงทุน 
16 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
17 ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
18 ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) 
19 ภาษีเงินได ้  
20 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

21 เงินปันผล 
22 เคร่ืองมือทางการเงิน 
23 หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
24 ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จ ากดัและภาระผกูพนั 
25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
26 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
28 การจดัประเภทรายการใหม ่
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

15    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต ประกนัวินาศภยั บริการให้
สินเช่ือแบบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ให้สินเช่ือเงินกูย้ืม และขายรถยนตมื์อสอง 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัในระหว่างงวดคือ บริษทั ผลมัน่คงธุรกิจ จ ากดั และบริษทั อาคเนย ์แมเนจเมน้ท์ จ ากดั (ถือหุ้น
ร้อยละ 45.00 และ 31.40 ตามล าดบั) 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี.ฉบบัท่ี.34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท า และยื่นงบ
การเงิน และรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิตและบริษทัประกนัภยั พ.ศ.2562 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ น เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าห รับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2563 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่าน 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช้
มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบัญชี วิธีการค านวณและ
แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
สาระส าคญัในความสัมพนัธ์กับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกันท่ีกลุ่มบริษัทมีรายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคญัใน
ระหว่างงวด 
 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัของนโยบายการก าหนดราคาในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม   
   เพ่ือวัตถุประสงค์   
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด 
 สามเดือน  สามเดือน  สามเดือน  สามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย  
รายไดจ้ากการให้บริการอื่น -  -  -  1,200 
ดอกเบ้ียรับ -  -  48,068  54,574 
รายไดเ้งินปันผล -  -  -  140,243 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน -  -  3,568  3,557 
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   งบกำรเงินรวม   
   เพ่ือวัตถุประสงค์   
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด 
 สามเดือน  สามเดือน  สามเดือน  สามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
เบ้ียประกนัรับ 46  58  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 45  -  -  - 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 39,646  48,726  3,140  10,350 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9,542  3,037  1,286  4,661 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,214  1,640  159  410 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 50,402  53,403  4,585  15,421 

        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั        
เบ้ียประกนัภยัรับ 167,535  141,910  -  - 
รายไดจ้ากสัญญาเช่าด าเนินงาน 199,818  206,948  -  - 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 755  930  -  - 
รายไดเ้งินปันผล 15,394  30,886  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 37,105  46,835  -  - 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 381  -  -  - 
รายไดอ้ื่น 8,787  12,973  -  - 
ค่าสินไหมทดแทน  24,349  53,004  -  - 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 90,603  106,678  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน -  29,591  -  11,550 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 13,633  35,918  -  - 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ        
บริษทัร่วม 136  62  -  - 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 382,966  210,650  -  - 
รวม 383,102  210,712  -  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,034)  (4,446)  -  - 
สุทธิ 363,068  206,266  -  - 

        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับงวด/ปี 15,588  233  -  - 

 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน        
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,886  81,382  -  - 
        
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน        
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,076  21,603  -  - 
 

       
เงินลงทุนในหลักทรัพย์        
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,380,579  6,433,715  -  - 

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
  

รายการเคลื่อนไหว อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม 
    ของเงินให้กู้ยืม
ระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
บริษทัร่วม 3.70  14,412  43,235  (43,235)  14,412 
รวม   14,412      14,412 

 
รายการเคลื่อนไหว อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ของเงินให้กู้ยืม
ระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
บริษทัยอ่ย 2.34 - 2.88  2,953,412  703,235  (663,235)  2,993,412 
รวม   2,953,412      2,993,412 
          

2563          
บริษทัยอ่ย 3.03 - 4.25  4,048,000  888,120  (490,000)  4,446,120 
รวม   4,048,000      4,446,120 

 
รายการเคลื่อนไหว อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ของเงินให้กู้ยืม
ระยะยาว 

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
บริษทัยอ่ย 2.18 - 2.55  5,531,968  9,000  (75,000)  5,465,968 
รวม   5,531,968      5,465,968 
          

2563          
บริษทัยอ่ย 4.85 - 5.00  1,586,267  -  (477,118)  1,109,149 
รวม   1,586,267      1,109,149 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  100,455  105,585 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,947  38,652  -  - 
รวม 29,947  38,652  100,455  105,585 

        
เงินส ารองสินไหมทดแทนและ        

สินไหมทดแทนค้างจ่าย        
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140,437  144,915  -  - 

        
หนี้สินอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  265  563 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,053  101,814  9,533  42,592 
รวม 69,053  101,814  9,798  43,155 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไดท้  าสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดไม่มีหลกัประกนักบับริษทัย่อย
หลายแห่งเป็นจ านวน 2,993.41 ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตั้งแต่ร้อยละ 2.34 ถึงร้อยละ 2.88 ต่อปี 
และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัได้ท าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวกับบริษทัย่อยหลายแห่ง เป็นจ านวน 5,465.97 ลา้นบาท  
สัญญาเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตั้ งแต่ร้อยละ 2.18 ถึงร้อยละ 2.55 ต่อปี  และมีก าหนดจ่ายช าระคืนภายใน  
1 ปี ถึง 20 ปี  
 
 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าพืน้ที่ส านักงานและบริการ 
 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านักงานและบริการกบับริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน
และบริการ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 
ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง เพื่อพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 2 สัญญา โดยสัญญาฉบบัแรกมีอาย ุ30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562  ถึงวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2592 สัญญาฉบบัเช่าท่ีดินฉบับท่ีสองมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2592 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2622 
ทั้งน้ีในระหว่างเดือน กันยายน 2562 บริษัทย่อยจ่ายช าระค่าเช่าล่วงหน้าทั้งจ านวนของค่าสิทธิการใช้ท่ีดินเป็นจ านวน 
1,364.85 ลา้นบาท 

 
4 เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ 

 
การวิเคราะห์อายขุองเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  313,493  106,812 
เกินก าหนดช าระ     
 ไม่เกิน 30 วนั  24,044  30,129 
 30 วนั ถึง 60 วนั  14,972  68,410 
 60 วนั ถึง 90 วนั  525  (214) 
 90 วนั ถึง 1 ปี  15,960  6,533 
 เกินกว่า 1 ปี  14,108  (958) 
รวม  383,102  210,712 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (20,034)  (4,446) 
  363,068  206,266 

     



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืน ๆ 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ    911,923  1,026,559 
เกินก าหนดช าระ     
 ไม่เกิน 30 วนั  196,251  110,071 
 30 วนั ถึง 60 วนั  87,079  76,144 
 60 วนั ถึง 90 วนั  15,021  25,545 
 90 วนั ถึง 1 ปี  43,514  67,173 
 เกินกว่า 1 ปี  117,146  103,695 
รวม  1,370,934  1,409,187 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (134,500)  (139,691) 
  1,236,434  1,269,496 

สุทธ ิ  1,599,502  1,475,762 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้เครดิตเทอมแก่ผูเ้อาประกนัภยั ตวัแทนและนายหน้าของกลุ่มบริษทัส าหรับธุรกิจประกนัวินาศภยัมี
ระยะเวลาตั้งแต ่30 วนั ถึง 60 วนั 
 
ส าหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากผูเ้อาประกนั ตวัแทนและนายหน้า กลุ่มบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามหน้ีให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องส าหรับการเก็บเบ้ียประกันภยั โดยเบ้ียท่ีเกินกว่าก าหนดช าระ กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามหรือ
ด าเนินการตามกฎหมายเป็นกรณีไป 
 
ระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบ้ียประกนัชีวิต คือ 31 วนั และ 90 วนั นบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระ ส าหรับกรมธรรม์ประเภทรายบุคคล
และกลุ่ม ตามล าดบั 
 
ส าหรับเบ้ียประกนัชีวิตคา้งรับรายบุคคล ซ่ึงเกินกว่าระยะเวลาท่ีบริษทัผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบ้ียประกนัชีวิตคา้งรับดงักล่าวจะถูก
ช าระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัให้กูย้ืมกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัมูลค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีจ้ำกกำรประกนัภัยต่อ 
 
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ ประกอบดว้ย เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อและเงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 690,386  912,783 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 5  5 
รวม 690,391  912,788 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,634)  (31,634) 
สุทธ ิ 658,757  881,154 

    
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับงวด (กลบัรายการ) -  (55,483) 

 
การวิเคราะห์อายขุองเงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 228,635  345,583 
เกินก าหนดช าระ    
 ไม่เกิน 1 ปี 277,312  336,139 
 ภายใน 1 ปี ถึง 2 ปี 148,985  196,108 
 เกินกว่า 2 ปี 35,454  34,953 
 690,386  912,783 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,634)  (31,634) 
สุทธ ิ 658,752  881,149 

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี ้
 

ตราสารหน้ี ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน/    ราคาทุน/   
 ราคาทุนตดั  มูลค่า  ราคาทุนตดั  มูลค่า 
 จ าหน่าย  ยติุธรรม  จ าหน่าย  ยติุธรรม 
 (พันบาท) 

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน        
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  228,028    235,883    250,400    254,110  
ตราสารหน้ีในประเทศ  2,836,003    3,021,175    3,039,009    3,271,159  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ  524,160    582,521    337,200    386,553  
รวม  3,588,191    3,839,579    3,626,609    3,911,822  
บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  251,388    -      285,213    -    
รวมตรำสำรหนีท้ี่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  3,839,579    3,839,579    3,911,822    3,911,822  

        

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  18,220,836    18,757,192    21,067,950    22,383,397  
ตราสารหน้ีในประเทศ  15,921,121    16,296,850    15,458,901    16,135,304  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ  1,886,018    2,045,972    1,817,350    2,035,606  
รวม  36,027,975    37,100,014    38,344,201    40,554,307  
บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  1,072,039    -      2,210,106    -    
รวมตรำสำรหนีท้ี่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  37,100,014    37,100,014    40,554,307   40,554,307  

        
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (14,798)  (14,798)  (14,230)  (14,230) 

        

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลาครบก าหนด        
    เกินกว่า 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า  1,179,161    1,179,161    1,179,095    1,179,095  
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (430)   (430)   (524)   (524)  
รวมตรำสำรหนีท้ี่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  1,178,731    1,178,731    1,178,571    1,178,571  

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี้ 42,118,324  42,118,324  45,644,700  45,644,700 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 
   ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้นท่ีรับรู้ในก าไร 
 มูลค่ายติุธรรม  ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง    
     ดา้นเครดิต (Stage 1)   37,100,014    (14,798)  
รวม     37,100,014    (14,798) 

  
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
   ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้นท่ีรับรู้ในก าไร 
 มูลค่ายติุธรรม  ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง    
     ดา้นเครดิต (Stage 1)   40,554,307   (14,230)  
รวม     40,554,307   (14,230) 

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรทุน 
 

 ตราสารทุน ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม 2564 

  
ราคาทุน 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

  
ราคาทุน 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

       

ตราสารทุนในประเทศ  10,791,408    10,582,869   234,000  234,000 
ตราสารทุนต่างประเทศ  2,068,507    2,195,001   -  - 
อื่น ๆ  32,327    31,867   -  - 
รวม  12,892,242    12,809,737   234,000  234,000 
หัก ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (82,505)    -      -     - 
รวมตรำสำรทุนท่ีวัดมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  12,809,737    12,809,737  

  
234,000 

  
234,000 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิตรำสำรทุน  12,809,737    12,809,737   234,000  234,000 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวาคม 2563 

  
ราคาทุน 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

  
ราคาทุน 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

       

ตราสารทุนในประเทศ 10,307,782  10,144,011  234,000  234,000 
ตราสารทุนต่างประเทศ 1,980,731  2,031,253  -  - 
อื่น ๆ 6,087  32,312  -  - 
รวม 12,294,600  12,207,576  234,000  234,000 
หัก ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (87,024)  -  -  - 
รวมตรำสำรทุนท่ีวัดมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
12,207,576 

  
12,207,576 

  
234,000 

  
234,000 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิตรำสำรทุน 12,207,576  12,207,576  234,000  234,000 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม 2564 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 เงินปันผลรับ

ระหว่างปี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 เงินปันผลรับ

ระหว่างปี 
 (พันบาท) 
ตรำสำรทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

ตราสารทุนในประเทศ  10,582,869    113,156   234,000  - 
ตราสารทุนต่างประเทศ  2,195,001    15,350  -  - 
อื่น ๆ  31,867    -     -  - 
รวมตรำสำรทุนท่ีวัดมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 12,809,737   128,506  

  
234,000 

  
- 

 
 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 เงินปันผลรับ

ระหว่างปี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 เงินปันผลรับ

ระหว่างปี 
 (พันบาท) 
ตรำสำรทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

ตราสารทุนในประเทศ 10,144,011  554,894  234,000  5,400 
ตราสารทุนต่างประเทศ 2,031,253  57,789  -  - 
อื่น ๆ 32,312  5,400  -  - 
รวมตรำสำรทุนท่ีวัดมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
12,207,576 

  
618,083 

  
234,000 

  
5,400 

 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อนุพนัธ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 อนุพนัธท่ี์ไม่ได้น ำกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียงมาปฏิบติัใชป้ระกอบดว้ย 
 

    งบกำรเงินรวม 
    31 มีนาคม 2564 

        ราคาตามบญัชี/  ก าไรจากการปรับ
มูลค่ายติุธรรมตรา

สารอนุพนัธ์ 
    จ านวน

สัญญา 
 จ านวนเงินตาม

สัญญา 
 มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  

ประเภทของสัญญา  วตัถุประสงค ์    สินทรัพย ์  หน้ีสิน  
    (พันบาท) 

ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ  ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจากเงินลงทุนท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

  
- 

  
- 

  
8 

  
- 

  
4 

รวม    -  -  8  -  4 

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 อนุพนัธท่ี์น ำกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงมาปฏิบติัใชป้ระกอบดว้ย 
 

    งบกำรเงินรวม 
    31 มีนาคม 2564 

        ราคาตามบญัชี/  
ก าไร (ขาดทุน) 

จากการปรับมูลค่า
ยติุธรรมตราสาร

อนุพนัธ์ 
    จ านวน

สัญญา 
 จ านวนเงินตาม

สัญญา 
 มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  

ประเภทของสัญญา  วตัถุประสงค ์    สินทรัพย ์  หน้ีสิน  
    (พันบาท) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

 ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจากเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  
21 

  
1,892,863 

  
16,259 

  
27,548 

  
(1,136) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัจากเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี 

  
15 

  
2,056,245 

  
- 

  
132,851 

  
(1,303) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัจากเงินกูยื้มท่ี 
    เป็นเงินบาท 

  
4 

  
1,600,000 

  
- 

  
18,675 

  
5,842 

รวม    40  5,549,108  16,259  179,074  3,403 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบกำรเงินรวม 
    31 ธนัวาคม 2563 
        ราคาตามบญัชี/  ก าไรจากการปรับ

มูลค่ายติุธรรมตรา
สารอนุพนัธ์ 

    จ านวน
สัญญา 

 จ านวนเงินตาม
สัญญา 

 มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  

ประเภทของสัญญา  วตัถุประสงค ์    สินทรัพย ์  หน้ีสิน  
    (พันบาท) 

ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ  ป้องกนัความเส่ียงดา้นเงินตราต่างประเทศจากเงินลงทุนท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

  
- 

  
- 

  
4 

  
- 

  
4 

รวม    -  -  4  -  4 

 
 
 
 
 
 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อนุพนัธ์น ำกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงมาปฏิบติัใช ้ประกอบดว้ย 
 

    งบกำรเงินรวม 
    31 ธนัวาคม 2563 
        ราคาตามบญัชี/  ขาดทนุจากการ

ปรับมูลค่า
ยติุธรรมตราสาร

อนุพนัธ์ 

    
จ านวน
สัญญา 

 
จ านวนเงิน
ตามสัญญา 

 มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  

ประเภทของสัญญา  วตัถุประสงค ์    สินทรัพย ์  หน้ีสิน  
    (พันบาท) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุล
เงินตราต่างประเทศ 

 ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจากเงินลงทุนในตรา
สารหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  
21 

  
1,895,642 

  
69,951 

  
1,198 

  
(100) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัจากเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี 

  
15 

  
2,056,245 

  
- 

  
183,454 

  
(4,955) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัจากเงินกูยื้มท่ีเป็นเงิน
บาท 

  
4 

  
1,600,000 

  
- 

  
24,518 

  
(722) 

รวม    40  5,551,887  69,951  209,170  (5,777) 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งส าหรับเงิน
ลงทุนเผื่อขายในหุ้นกู้เป็นจ านวน  59.94 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทเป็นจ านวน  1,892.86 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 59.94 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทเป็นจ านวน 1,895.64 ล้านบาท)  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งส าหรับเงินลงทุนเผื่อ
ขายในหุ้นกูเ้ป็นจ านวน 2,056.25 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 2,056.25 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งส าหรับเงินกูยื้มเป็น
จ านวน 1,600 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,600 ล้านบาท) 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 

  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้   ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย   เงินปันผลรับ 
   31 

 มีนาคม 
31  

ธนัวาคม 
 31 
มีนาคม 

 
31 

ธนัวาคม 
 31  

มีนาคม 
 

31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 
31 

 ธนัวาคม 
 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                     
บริษทั บ๊ิกซี เซอร์วิสเซส จ ากดั ให้บริการ

สนบัสนุน 
ไทย 49.00 49.00  100,000  100,000  12,287  12,287  -  -  -  - 

 ธุรกิจประกนั                    
                     
การร่วมค้า                     
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (สปป. ลาว) ธุรกิจประกนัภยั สาธารณรัฐ 10.00 10.00  64,000  64,000  6,400  6,400  -  -  -  - 
  ประชาธิปไตย                   
  ประชาชนลาว                   
รวม          18,687  18,687  -  -  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

เงินปันผลรับ 
 

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                     
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (สปป. ลาว) 10.00  10.00  64,000  64,000  6,400  6,400  (6,400)  (6,400)  -  -  -  - 
รวม         6,400  6,400  (6,400)  (6,400)  -  -  -  - 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียบางแห่ง ส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัในบริษทั
เหล่านั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมจากขอ้มูลทางการเงินล่าสุดท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 55.51 ลา้นบาท และ 3.92 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 มีนาคม 2563 
: กลุ่มบริษัทและบริษัท 42.71 ล้านบาท และ 3.92 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และ 2563  3,283,377   3,226,677 
ซ้ือเงินลงทนุ  -     56,700 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 3,283,377  3,283,377 

 
ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เซ็นทริคส์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย ร้อยละ 67.00 
ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 6.7 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 

 

ในระหว่างปี 2563 บริษทั รถดีเด็ต ออโต้ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและช าระ
แลว้ ไดท้  าการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 75.06 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้จ านวน  
7,506,358 หุ้น 
 
ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั (เดิม บริษทั เอสอีจี แคปปิตอล จ ากดั) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ง
ในประเทศไทย ร้อยละ 100.00 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 50.00 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 

 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 
 

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

ส าหรับงวดสามเดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                        
บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั 
   (มหาชน) 

รับประกนัชีวิต ประกนั
อุบตัิเหตุส่วนบุคคล 
และประกนัสุขภาพ 

ไทย 99.97 99.97 2,200,000  2,200,000  1,704,849  1,704,849  -  -  1,704,849  1,704,849  -  - 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั  
   (มหาชน) 

รับประกนัวินาศภยั ไทย 97.33 97.33 500,000  500,000  437,994  437,994  -  -  437,994  437,994  -  - 

บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั     
   (มหาชน) 

รับประกนัวินาศภยั ไทย 93.44 93.44 235,000  235,000  751,830  751,830  -  -  751,830  751,830  -  - 

บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ให้บริการเช่ารถ 
เพื่อด าเนินงานและการ

ให้สินเช่ือเช่าซ้ือ 

ไทย 100.00 100.00 200,000  200,000  325,999  325,999  -  -  325,999  325,999  -  - 

บริษทั เอเชียติ๊กเฮา้ส์ จ ากดั ให้เช่าและพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 100.00 100.00 5,523  5,523  55  55  -  -  55  55  -  - 

บริษทั ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั บริการซ้ือสินคา้ผ่าน
บตัรเครดิตในกลุ่ม

บริษทั 

ไทย 99.98 99.98 100  100  100  100  -  -  100  100  -  - 

บริษทั ศูนยว์ิชาการอาคเนย ์ 
   จ ากดั 

บริการรับเป็นท่ีปรึกษา
และสถานฝึกอบรม 

ไทย 100.00 100.00 250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 

Southeast Advisory Pte. Ltd. บริหารจดัการและ 
ให้ค  าปรึกษา 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  140,243 

บริษทั อาคเนย ์แอดไวซ์เซอร่ี  
   จ ากดั 

ท่ีปรึกษาการลงทุน ไทย 100.00 100.00 5,000  5,000  5,000  5,000  -  -  5,000  5,000  -  - 

บริษทั รถดีเด็ด ออโต ้จ ากดั ให้บริการเช่า
ยานพาหนะและขาย

ยานพาหนะ 

ไทย 100.00 100.00 250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 
 

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

ส าหรับงวดสามเดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั เอส โซฟิน จ ากดั  
 

พฒันาเทคโนโลยี 
ในการท าประกัน 

ไทย 99.98 99.98 100  100  100  100  -  -  100  100  -  - 

บริษทั อาคเนย ์พร็อพเพอร์ตี้    
จ ากดั  

ให้เช่าและพฒันา
อสังหาริมทรัพย  ์

ไทย 100.00 100.00 250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 

บริษทั อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั (เดิม 
บริษทั เอสอีจี แคปปิตอล 
จ ากดั) 

ให้กู้ยืมและให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน 

ไทย 100.00 100.00 50,000  50,000  50,000  50,000  -  -  50,000  50,000  -  - 

บริษทั เซ็นทริคส์ คอนซลัติ้ง 
จ ากดั 

 

ให้บริการค าปรึกษา
ด้านการบริหาร 

ไทย 67.00 67.00 10,000  10,000  6,700  6,700  -  -  6,700  6,700  -  - 

รวม         3,283,377  3,283,377  -  -  3,283,377  3,283,377  -  140,243 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทย่อยทางอ้อม                        
ถือหุ้นผ่านทางบริษัท อาคเนย์ 
   แคปปิตอล จ ากัด 

                       

บริษทั โปรการาจ จ ากดั (เดิม บริษทั 
สินบวัหลวง ลีซซ่ิง จ ากดั) 

ให้เช่ารถยนตแ์ละ
ให้บริการสินเช่ือ 

ไทย 99.99 99.99 200,000  200,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั โปรเช็กเกอร์ จ ากดั (เดิม 
บริษทั สินบวัหลวง แคปปิตอล
จ ากดั) 

รับจา้งให้บริการรับ
แจง้อุบตัิเหต ุ

ไทย 99.99 99.99 100,000  100,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั คอนเซพแลนด ์5 จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 180,000  180,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
ถือหุ้นผ่านทางบริษัท เอเชีย 
   ต๊ิกเฮ้าส์ จ ากัด 

                       

บริษทั แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง  
   จ ากดั  

ลงทุนในบริษทั 
ในเครือ 

ไทย 99.99 99.99 100  100  -  -  -  -  -  -  -  - 

ถือหุ้นผ่านทางบริษัท อาคเนย์ มันนี ่
จ ากัด (เดิม บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล 
จ ากัด) 

                       

บริษทั อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
(เดิม บริษทั เอสอีจี มนัน่ี จ ากดั) 

ให้บริการสินเช่ือ (เดิม 
ให้กูยื้มและเพื่อ

ช่วยเหลือดา้นการเงิน) 

ไทย 100.00 100.00 50,000  50,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ถือหุ้นผ่านทางบริษัท รถดีเดต็ ออโต้ 
จ ากัด 

                       

บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

รับประกนัวินาศภยั ไทย 75.06 75.06 100,000  100,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 
 

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

ส าหรับงวดสามเดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
     เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์     
   อาคารและ  ติดตั้ง    ท่ีมีไวใ้ห้เช่า     
   ส่วนปรับปรุง  และเคร่ืองใช ้    ตามสัญญาเช่า  สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  อาคาร  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ด าเนินงาน  ระหว่างติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี              
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,811,647  580,336  66,737  278,826  11,989,846  5,033  15,732,425 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด -  -  2,615  -  767,539  289  770,443 
โอนเขา้ (ออก) - มูลค่าสุทธิทางบญัชี  -  -  -  22,046  (22,046)  -  - 
โอนออกเป็นสินคา้คงเหลือ -  -  -  (12,012)  (286,116)  -  (298,128) 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิทางบญัชี -  -  (78)  (714)  2,996  -  2,204 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (5,353)  (6,476)  (13,636)  (371,394)  -  (396,859) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
  ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 2,811,647  574,983  62,798  274,510  12,080,825  5,322  15,810,085 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
 และเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564                            695  
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด                         1,649  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด                           (107) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564                         2,237  

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม  

 
 
 

 อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  

  
ยานพาหนะ 

 
ซอฟตแ์วร์ 

  
รวม 

   (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   26,467  6,711  13,344  46,522 
เพ่ิมขึ้น   6,310  -  116  6,426 
ยกเลิกสัญญา   -  (380)  -  (380) 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (5,900)  (675)  (1,287)  (7,862) 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564   26,877  5,656  12,173  44,706 

 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
  อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร  
  

ยานพาหนะ 
 

ซอฟตแ์วร์ 
  

รวม 
   (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564    2,381    22,941   6,006   31,328 
เพ่ิมขึ้น   -  -  -  - 
หัก ค่าเส่ือมราคา    (595)  (1,775)      (381)               (2,751) 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564    1,786      21,166              5,625   28,577 

 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 
 

 งบกำรเงินรวม  
 31 มีนาคม 2564 
 ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม 
 หน้ีสินตาม 

สัญญา 
ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 40,640,865  -  40,640,865  -  -  -  40,640,865  -  40,640,865 
                  
ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน                  
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย                  
-  ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 57,474  -  57,474  3,066,074  (1,540,422)  1,525,652  3,123,548  (1,540,422)  1,583,126 
-  ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 94,155  -  94,155  1,499,750  (488,406)  1,011,344  1,593,905  (488,406)  1,105,499 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนและ 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

 

151,629 
  

- 
  

151,629 
  
4,565,824 

  
(2,028,828) 

  
2,536,996 

  
4,717,453 

  
(2,028,828) 

  
2,688,625 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 693,747  -  693,747  6,315,639  (2,795,119)  3,520,520  7,009,386  (2,795,119)  4,214,267 
รวมส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น 845,376  -  845,376  10,881,463  (4,823,947)  6,057,516  11,726,839  (4,823,947)  6,902,892 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 303,669  -  303,669  -  -  -  303,669  -  303,669 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัอ่ืน 1,447  -  1,447  435,356  -  435,356  436,803  -  436,803 
รวมส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน 1,150,492  -  1,150,492  11,316,819  (4,823,947)  6,492,872  12,467,311  (4,823,947)  7,643,364 

                  
รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 41,791,357  -  41,791,357  11,316,819  (4,823,947)  6,492,872  53,108,176  (4,823,947)  48,284,229 
 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 
 ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม 
 หน้ีสินตาม 

สัญญา 
ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 42,337,187  -  42,337,187  -  -  -  42,337,187  -  42,337,187 
                  
ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน                  
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย                  
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 63,128  -  63,128  2,902,380  (1,406,828)   1,495,552  2,965,508  (1,406,828)   1,558,680  
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 119,392  -  119,392  1,483,002  (495,507)  987,495  1,602,394   (495,507)   1,106,887  
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนและ 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

 
182,520 

  
- 

  
182,520 

  
4,385,382  

 
(1,902,335)  

 
2,483,047  

 
4,567,902 

  
(1,902,335) 

  
 2,665,567  

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 488,741  -  488,741  6,465,427  (2,835,572)  3,629,855  6,954,168  (2,835,572)   4,118,596  
รวมส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น 671,261  -  671,261  10,850,809  (4,737,907)  6,112,902  11,522,070  (4,737,907)   6,784,163  
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 349,056  -  349,056  -     -     -     349,056   -      349,056  
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัอ่ืน 1,597  -  1,597  445,831  -     445,831  447,428   -     447,428 

รวมส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน 
 

1,021,914  -  
 

1,021,914  
 
11,296,640  

 
(4,737,907)  

 
6,558,733  

 
12,318,554 

  
(4,737,907) 

  
7,580,647 

รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 
 
43,359,101  -  

 
43,359,101  

 
11,296,640  

 
(4,737,907)  

 
6,558,733  

 
54,655,741  

 
(4,737,907) 

  
49,917,834 

 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.1  ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 42,337,187  39,605,842 
ส ารองเพ่ิมขึ้นสุทธิของกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่ 
   และกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในงวด / ปี  1,285,012  4,724,071 
ส ารองลดลงเพื่อผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การขาดอาย ุ 
   และการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในงวด / ปี (2,981,334)  (1,992,726) 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 40,640,865  42,337,187 

 

 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.2 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน 
 

12.2.1  ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 
 ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม 
 หน้ีสินตาม 

สัญญา 
ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  182,520  -  182,520  4,385,381  (1,902,335)  2,483,046  4,567,901  (1,902,335)  2,665,566 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 176,090  -  176,090  1,672,880  (705,439)  967,441  1,848,970  (705,439)  1,143,531 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (206,981)  -  (206,981)  (1,507,306)  571,832  (935,474)  (1,714,287)  571,832  (1,142,455) 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและขอ้สมมติ                  
   ในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน -  -  -  14,869  7,114  21,983  14,869  7,114  21,983 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 151,629  -  151,629  4,565,824  (2,028,828)  2,536,996  4,717,453  (2,028,828)  2,688,625 

 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 
 ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  183,481  -  183,481  4,912,636  (2,465,994)  2,446,642  5,096,117  (2,465,994)  2,630,123 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 859,158  -  859,158  6,165,635  (2,333,605)  3,832,030  7,024,793  (2,333,605)  4,691,188 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (860,119)  -  (860,119)  (6,771,380)  2,921,607  (3,849,773)  (7,631,499)  2,921,607  (4,709,892) 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและขอ้สมมติ                  
   ในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน -  -  -  78,491  (24,343)  54,148  78,491  (24,343)  54,148 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   182,520  -  182,520  4,385,382  (1,902,335)  2,483,047  4,567,902  (1,902,335)  2,665,567 

 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.2.2  ส ำรองเบีย้ประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 
 

 งบกำรเงินรวม  
 31 มีนาคม 2564 
 ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม 
 หน้ีสินตาม 

สัญญา 
ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 488,741  -  488,741  6,465,427  (2,835,571)  3,629,856  6,954,168  (2,835,571)  4,118,597 
เบ้ียประกนัภยัรับระหว่างงวด 482,820  -  482,820  2,960,659  (1,300,212)  1,660,447  3,443,479  (1,300,212)  2,143,267 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดร้ะหว่างงวด (277,814)  -  (277,814)  (3,110,447)  1,340,664  (1,769,783)  (3,388,261)  1,340,664  (2,047,597) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 693,747  -  693,747  6,315,639  (2,795,119)  3,520,520  7,009,386  (2,795,119)  4,214,267 

 
 
 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม 
 หน้ีสินตาม 

สัญญา 
ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั  

ส่วนแบ่งหน้ีสิน
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 442,014  -  442,014  6,574,470  (2,759,634)  3,814,836  7,016,484  (2,759,634)  4,256,850 

เบ้ียประกนัภยัรับระหว่างปี 1,201,338  -  1,201,338  12,258,706  (5,276,498)  6,982,208  13,460,044  (5,276,498)  8,183,546 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดร้ะหว่างปี (1,154,611)  -  (1,154,611)  (12,367,749)  5,200,560  (7,167,189)  (13,522,360)  5,200,560  (8,321,800) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 488,741  -  488,741  6,465,427  (2,835,572)  3,629,855  6,954,168  (2,835,572)  4,118,596 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีการตั้งส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีประมาณขึ้นของกลุ่มบริษัทจ านวน 2,831 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 2,799  ล้านบาท) มีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.2.3  ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินครบก าหนด 167,334  209,781 
เช็คคนืของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าสินไหมทดแทน 56,568  54,402 
เงินค่ามรณกรรม 30,041  37,532 
เงินค่าสินไหมทุพพลภาพ -  - 

อื่น ๆ 49,726  47,341 
รวม 303,669  349,056 

 
12.2.4 หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัยอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม  ประกนัชีวิต  ประกนัภยั  รวม 
 (พันบาท) 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,447  403,107  404,554  1,597  421,911  423,508 
เช็คท่ียงัไม่ไดข้ึ้นเงิน -  32,249  32,249  -  23,920  23,920 
รวม 1,447  435,356  436,803  1,597  445,831  447,428 

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มูลค่าหุ้น 2564  2563 
 ต่อหุ้น จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   
-  หุ้นสามญั 10 1,203,357  12,033,565  753,640  7,536,402 
ลดหุ้น 10 -  -  (1,542)  (15,424) 
ออกหุ้นใหม ่ 10 -  -  451,259  4,512,587 
ณ วันที่ 31 มนีำคม และ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 10 1,203,357  12,033,565  1,203,357  12,033,565 

         

หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุ้นสามญั 10 752,098  7,520,978  752,098  7,520,978 
ลดหุ้น 10 -  -  -  - 
ออกหุ้นใหม ่ 10 -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 มนีำคม และ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 10 752,098  7,520,978  752,098  7,520,978 

 

การเพิม่และการลดทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนเป็น
จ านวน 752,097,832 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,203,356,530 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563    



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ี
ส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ี
ส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 

• ส่วนงาน 1   ธุรกิจประกนัชีวิต 
• ส่วนงาน 2   ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
• ส่วนงาน 3   ธุรกิจการเงิน 
• ส่วนงาน 4   ธุรกิจอื่น 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน และสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้ นเป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื่นท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์และลูกค้ารายใหญ่  
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายเดียวจากส่วนงานใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ  10 ของรายไดร้วมของกลุ่ม
บริษทั 
 

จ าแนกรายได้ 
 
บริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานและรายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินตลอดอายสัุญญา และรับรู้รายไดจ้ากการขาย
สินทรัพยใ์ห้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานท่ีรายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

 

 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  ส่วนงำนที่ 4  ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
   31 มีนาคม  

 
2564 

 
 

2563 
  

2564 
 

 
2563 

  
2564 

 
 

2563 
  

2564 
 

 
2563 

  
2564 

 
 

2563 
  

2564 
 

 
2563 

 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากธุรกิจประกนัภยั 1,969,378  1,338,542  2,099,133  2,155,565  -  -  -  -  -  -  4,068,511   3,494,107 
รายไดจ้ากธุรกิจการเงิน -  -  -  -  1,070,132  893,301  -  -  -  -  1,070,132   893,301 
รายไดจ้ากการลงทุน 387,240  491,595  38,656  66,740  3,900  11,804  45  24  -  -  429,841   570,163 
รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ -  -  -  -  -  -  533  7,285  -  -  533   7,285 
ก าไรจากเคร่ืองมือทางการเงิน 168,197  76,117  5,529  75  7,215  1,112  1,800  (7,930)  -  -  182,741  69,374 

รายไดอ้ื่น 108  136  2,846  24,626  6,021  6,764  4,944  1,388  -  -  13,919   32,914 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 6,611  6,793  100,076  93,012  8,446  6,936  57,385  59,554  (172,518)  (166,295)  -  - 
รวมรำยได้ 2,531,534  1,913,183  2,246,240  2,340,018  1,095,714  919,917  64,707  60,321  (172,518)  (166,925)  5,765,677  5,067,144 
                        
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกั       
   ภาษีเงินได ้ 216,182  (87,655)  49,429  (104,243)  68,946  16,145  (26,745)  (27,593)  555  (184)  308,367  (203,530) 
                        
สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัที่  
31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 53,396,805  55,454,583  19,102,188  19,327,860  15,874,236  16,393,589  12,068,728  12,109,410 

 
(10,705,338)  (10,707,314)  89,736,619  92,578,128 

                        
หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัที่  
31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 43,260,051  44,856,735  16,109,699  16,512,644  15,503,524  16,005,443  8,827,342  8,392,227  (7,057,812)  (7,058,930)  76,642,804  78,708,119 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานท่ีรายงาน 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563 
 (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน    
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 308,367  (203,530) 
    
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
 - ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -  - 
ก ำไรรวมก่อนภำษีเงินได้ 308,367  (203,530) 

 
15 รำยได้จำกกำรลงทุน 

 
   งบกำรเงินรวม  

 

   เพ่ือวัตถุประสงค์   
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ 301,335  323,932  48,068  54,597 
เงินปันผล 128,506  246,231  -  140,243          
รวม 429,841  570,163  48,068  194,840 

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

   งบกำรเงินรวม  
 

   เพ่ือวัตถุประสงค์   
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและการตัดรายการ  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 
    หรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 
92,731 

 
 

(2,662) 
 

-  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารอนุพนัธ์ -  9,093  -  - 
อื่น ๆ (22,440)  (41,201)  -  - 
รวม 70,291  (34,770)  -  - 

 
17 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

   งบกำรเงินรวม     

   เพ่ือวัตถุประสงค์     

 งบกำรเงินรวม  เฉพำะ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 
    หรือขาดทุน - ตราสารหน้ี 

 
59,183 

 
 

(205,775) 
 

-  - 
ตราสารอนุพนัธ ์ 4  (44,784)  -  -  
รวม 59,187  (250,559)  -  - 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (กลับรำยกำร) 
 

   งบกำรเงินรวม 
   เพ่ือวัตถุประสงค์ 
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 568  393 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (94)  183 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ (546)  (48) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 1,774  1,865 
รวม 1,702  2,393 

 
19 ภำษีเงินได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี
คาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คือร้อยละ 5.6 และ ร้อยละ 
2.0 ตามล าดบั (2563: ร้อยละ 20.2 และร้อยละ 1.7 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกั
เน่ืองจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายใุนปี 2564 - 2569 ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับัญชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายงัไม่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว และความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใชจ้่ายทางบญัชีกบัค่าใชจ้่ายทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
ภาษีซ้ือต้องห้าม ภาษีงวดก่อน  ๆ ท่ีบันทึกสูงไป  และผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีส าหรับกิจการใน
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 1,577,032  1,552,625  (1,103,673)  (1,350,282) 
การหกักลบรายการของภาษี  (654,173)  (851,961)  654,173  851,961 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีสุทธ ิ 922,859  700,664  (449,500)  (498,321) 

        
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 3,479  3,072  -  - 
การหกักลบรายการของภาษี  -  -  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีสุทธ ิ 3,479  3,072  -  - 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
มีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564 

  
ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

 ณ วันที่  
31 มีนำคม 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 30,130  2,771  -  32,901 
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 1,826  -  -  1,826 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 16,796  355  -  17,151 
ค่าสินไหมเรียกคืน 10,275  -  -  10,275 
สินคา้คงเหลือ 119  3,417  -  3,536 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 383  (43)  -  340 
เงินให้กูย้ืม 74,138  -  -  74,138 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 1,144,603  (4,993)  -  1,139,610 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 

 
67,822 

 
2,583  - 

 
70,405 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบจ็เสร็จอื่น 

 
1,827 

 
-  (1,827) 

 
- 

หน้ีสินอ่ืน 28,789  (1,516)  60  27,333 
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 77,146  (4,220)  -  72,926 
อื่น ๆ 98,771  27,567  253  126,591 
รวม 1,552,625  25,921  (1,514)  1,577,032 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบจ็เสร็จอืน่ 

 
(300,137) 

 
78,453  164,333 

 
(57,351) 

ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า (6,066)  (1,137)  -  (7,203) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร (586,853)  107  -  (586,746) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (350,117)  43,583  -  (306,534) 
ตราสารอนุพนัธ ์ 15,396  (317)  (11,003)  4,076 
อื่น ๆ (122,505)  (27,388)  (22)  (149,915) 
รวม (1,350,282)  93,301  153,308  (1,103,673) 
        
สุทธิ 202,343  119,222  151,794  473,359 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564 

  
ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

 ณ วันที่  
31 มีนำคม 

2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน  3,072   407  -  3,479 
รวม  3,072   407  -  3,479 
        
สุทธ ิ  3,072   407  -  3,479 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (344)  (377)  -  - 
ยอดขาดทุนยกไป  117,349  114,881  28,457  24,162 
รวม 117,005  114,504  28,457  24,162 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 - 2569  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น  
 
ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ค านวณ
จากก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างงวด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันหุ้น/พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม   

 

 
 

 
 

 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้
สามญัของบริษทั 292,497 

 
(156,065) 

 
(20,060) 

 
121,314 

        
จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
   และ 2563 752,098 

 
752,098 

 
752,098 

 
752,098 

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
 (ขั้นพืน้ฐาน) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564  
    และ 2563 752,098 

 

752,098 

 

752,098 

 

752,098 

        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.39  (0.21)  (0.03)  0.16 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เงินปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างปี 2564 มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุ้น  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (พันบาท) 

เงินปันผลระหว่างกาล 2563 7 มกราคม 2564 5 กุมภาพนัธ์ 2564 0.60  451,258 

 
22 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 

  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 หมายเหตุ 

 
 

เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

 
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย
มูลค่า

ยติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 

ตราสารทุน 7 -  -  12,809,737    12,809,737    5,401,401    7,301,281  107,055   12,809,737  
ตราสารหน้ี 6 -  3,839,579    37,100,014    40,939,593   -   40,939,593   -   40,939,593  
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 8  16,259   -  -   16,259   -   16,259   -   16,259  
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น   16,259   3,839,579    49,909,751    53,765,589          

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
หน้ีสินทางการเงินอื่น                 
     หน้ีสินอนุพนัธ ์ 8  179,074   -  -   179,074    -      179,074    -      179,074  

รวมหนี้สินทำงกำรเงินอื่น   179,074   -  -   179,074          

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

 
 

เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

 
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย
มูลค่า

ยติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 

ตราสารทุน 7     -         -  12,207,576  12,207,576  4,950,658  7,149,863  107,055  12,207,576 
ตราสารหน้ี 6     -  3,911,822  40,554,307  44,466,129          -  44,466,129     -  44,466,129 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 8 69,951         -         -  69,951          -  69,951     -  69,951 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น  69,951  3,911,822  52,761,883  56,743,656         

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
หน้ีสินทางการเงินอื่น                 
     หน้ีสินอนุพนัธ ์ 8 209,170             -         -  209,170         -  209,170     -  209,170 

รวมหนี้สินทำงกำรเงินอื่น  209,170        -          -  209,170         

 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 หมายเหตุ 

 
 

เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

 
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย
มูลค่า

ยติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 

ตราสารทุน 7     -         -  234,000  234,000  -  -  234,000  234,000 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น            -               -  234,000  234,000         

 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

 
 

เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

 
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย
มูลค่า

ยติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 

ตราสารทุน 7     -         -  234,000  234,000  -  -  234,000  234,000 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น            -               -  234,000  234,000         

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยใชร้าคา ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาท่ี
ค านวณจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยบริษทัจดัการกองทุน 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 1 ส าหรับตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาด
หลกัทรัพย ์อา้งอิงจากราคานายหน้า ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของและ
คู่สัญญาตามความเหมาะสม นอกจากนั้น บริษทัไดมี้การทดสอบความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบมูลค่ากบัราคาตลาดท่ี
ประเมินโดยสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นผูอ้อกตราสารอนุพนัธ์  

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

62 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้นตามงบการเงินล่าสุดท่ีมีส าหรับหุ้นของบริษทัที.ไอ.ไอ. จ ากัด ใช้ราคาประเมิณท่ีเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ส าหรับหุ้นของบริษัท กลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงได้แก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ เงินให้กูยื้มโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็น
ประกนั เงินให้กูยื้มโดยมีทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั เงินให้กูยื้มอ่ืน ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีอ่ืนมี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคา
อา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวนัครบก าหนดเหลือน้อยกว่า 90 วนั ถือตามราคาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายุสัญญา
คงเหลือ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกัน และเงินให้กู้ยืมอื่นท่ี มีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัวและ
หลกัประกนัครอบคลุม ถือตามราคาตามบญัชี  ส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูยื้มท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ประมาณโดย
ใชวิ้ธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสัุญญาคงเหลือ 
 
การโอนระหว่างระดับ 1 และระดบั 2 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ไม่มีตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยว์ดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นท่ี
โอนจากระดบั 1 ไประดบั 2 และตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยว์ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นท่ีโอนจากระดบั 
2 ไประดบั 1 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรรม (2563: ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 27 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 1 ไประดับ 2 และตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 126 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 2 ไประดับ 1) โดยบริษทัพิจารณาจาก
สภาพคล่องของการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว  

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรกระทบยอดของมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ  31 มีนาคม

2564 
 

31 ธนัวาคม    
2563 

 31 มีนาคม
2564 

 
31 ธนัวาคม

2563 
   (พันบาท) 

ตราสารทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม                       107,055                -  234,000  - 
ซ้ือ             -            -  -  - 
การจดัประเภทใหม่ตามมาตรฐาน TFRS9   -  168,583  -  234,000 
โอนออกจากระดบั 3             -            -  -  - 
จ าหน่าย             -            -  -  - 
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม (รวม
รายการท่ียงัไม่เกิดขึ้น) 

  
       

- รับรู้ใน ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน                 -                -  -  - 
- รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   -  (61,528)  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม / 31 ธันวำคม      107,055         107,055    234,000  234,000 

 
23 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 

 
23.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นประกนัวางไวก้บันายทะเบียน

ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 65,464  70,000  20,329  20,000 

 
 
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้น าเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจัดสรรไวเ้ป็นเงินส ารอง
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตวางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,290,444  7,731,500  8,536,483  7,731,500 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,506,623  2,280,000  2,077,188  1,880,000 
รวม 10,797,067  10,011,500  10,613,671  9,611,500 

 

23.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินลงทุนตราสารหน้ีเป็นประกนัวางไวก้บันายทะเบียน
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 30,109  29,000  30,624  29,000 
เงินฝากธนาคาร 14,000  14,000  14,000  14,000 
รวม 44,109  43,000  44,624  43,000 
 

23.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นเงินส ารองวางไวก้ับนาย
ทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตรา 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2557 มี
ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ  
   และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,052,983  1,027,000  1,083,114  1,038,100 
เงินฝากธนาคาร 10,000  10,000  -  - 
รวม 1,062,983  1,037,000  1,083,114  1,038,100 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ำกัดและภำระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ิน
ก าหนดระยะเวลาถูกวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อส้ินก าหนดระยะเวลา    
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับการฟ้องร้องคดีความ 2,415  3,331 
เงินเบิกเกินบญัชี 10,556  10,011 
รวม 12,971  13,342 
 

   

พนัธบัตรรัฐบาล (ราคาตามบัญชี)    
วางประกนัไฟฟ้า 2,127  2,193 
รวม 2,127  2,193 

  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ภำระผูกพนัท่ีมีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอุปกรณ์ 50,582  37,822  -  - 

        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
    ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 14,766  15,457  115  10 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 13,493  15,995  415  35 
รวม 28,259  31,452  530  45 

        

ภาระผูกพนัอื่นๆ        
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ  1,892,863  1,895,642   -   - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -   -   -   - 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,656,245  3,656,245  -  - 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
-  เงินเบิกเกินบญัชี 18,001 

 
10,001 

  
- 

  
- 

- หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 522,870  600,306  -  - 
รวม 6,089,979  6,162,194   -   - 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดท้  าภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าพ้ืนท่ีอาคารและ
สัญญาเช่าบริการอื่น โดยอายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี (31 ธันวาคม 2563: 1 ปี ถึง 5 ปี)  

 
ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจากการออกหนังสือ 
ค ้าประกนัเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจปกติเป็นจ านวน 522.87 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 600.31 ล้านบาท)  
  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

67 

26 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีคดีท่ีมีสาระส าคญัท่ีถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจ โดยมี
ทุนท รัพย์ฟ้ องร้องจ านวน เงินประมาณ  453.22 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2563: 387.22 ล้ านบาท ) โดยทุนท รัพย ์
ฟ้องร้องเป็นส่วนของกลุ่มบริษัทหลังหักส่วนท่ีได้รับคืนจากการประกันภัยต่อมีจ านวนประมาณ  237.51 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 211.18 ล้านบาท) กลุ่มบริษทั ไดบ้ันทึกส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็น
จ านวนประมาณ 16.76 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 16.95 ล้านบาท) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าจ านวนส ารองค่าสินไหม
ทดแทน ส ารองประกนัชีวิต ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้งจ่าย และหน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม์ท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกในงบการเงิน
แลว้มีจ านวนเพียงพอส าหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นดงักล่าว 

 
27 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564 บริษทัจดัตั้งบริษทั ไทยเวลเนส ลีฟว่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใหม่แห่งหน่ึง ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 
ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
ณ วันท่ี  29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 7,520,978,320 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 451,258,698 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 
ณ วันท่ี  29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 12,033,565,300 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 451,258,698 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 
ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมัติจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 
451,258,698 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ดงัน้ี  
 
•   จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
•   จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 
•   จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงยกเลิกโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยแ์ละอนุมติัให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านกังานของบริษทัยอ่ยแห่งนั้นบนท่ีดินท่ีเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึง ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั  



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนองบการเงินปี  2563 
ดงัต่อไปน้ี 
 

   2563 
   งบกำรเงินรวม 

   ก่อนจดั  จดัประเภท  หลงัจดั 

   ประเภทใหม ่  ใหม ่  ประเภทใหม ่

   (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
สินทรัพย์      
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 999,020  15,655  1,014,675 
หนี้สิน      
หน้ีสินอื่น (2,377,925)  (15,655)  (2,393,580) 
   -   
      

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2563      

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 555,499  (56)  555,443 
ตน้ทุนทางการเงิน 125,427  56  125,483 

 
  

  -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2563 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
ก่อนจดั  จดัประเภท  หลงัจดั 

   
ประเภทใหม ่  ใหม ่  ประเภทใหม ่

   
(พันบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563      

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 40,770  (260)  40,510 
ตน้ทุนทางการเงิน 25,724  260  25,984 

   
  -   

 
 


