
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของท่ีแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดท่ีแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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th 

Floor, Empire Tower 

1 South Sathorn Road, Yannawa 

Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 

Tel +66 2677 2000

Fax  +66 2677 2222 

Website  home.kpmg/th 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ชัน้ 50 เอ็มไพร ์ทำวเวอร ์
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(อรวรรณ โชติวิริยะกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 10566 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
8 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3, 14 1,391,586 7,298,202 1,391,586 7,298,202

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ-สุทธิ 4 4,211,667 3,668,997 4,211,667 3,668,997

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 4,609,146 2,861,180 4,609,146 2,861,180

ส่วนแบ่งหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัของผูรั้บประกนัภยัต่อ 8 1,081,625 805,507 1,081,625 805,507

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 7,818 1,738 7,818 1,738

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5, 13, 14 1,402,273 5,197,162 1,402,273 5,197,162 

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6, 13, 14, 15 535,261,718 499,900,396 535,261,718 499,900,396 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 7 24,262,004 22,837,414 24,262,004 22,837,414

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,729,785 4,338,260 4,729,785 4,338,260

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 10,000 10,000 10,000 10,000

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 286,079 222,815 382,553 345,717

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,906,807 4,232,532 3,906,807 4,232,532

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,024,894 1,937,541 2,024,894 1,937,541

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 1,931,251 2,409,827 1,931,251 2,409,827

สินทรัพยอ่ื์น 3,246,222 557,580 3,246,222 557,580

รวมสินทรัพย์ 588,362,875 556,279,151 588,459,349 556,402,053 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี้สิน

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 8 492,278,946 472,016,125 492,278,946 472,016,125

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 196,978 629,720 196,978 629,720

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5, 13, 14 3,333,978 348,223 3,333,978 348,223

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 847,512 1,156,239 847,512 1,156,239

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,287,024 1,240,209 1,287,024 1,240,209

หน้ีสินอ่ืน 9, 14 7,913,105 8,048,027 7,913,105 8,048,027

รวมหนีสิ้น 505,857,543 483,438,543 505,857,543 483,438,543

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่า 100 บาทต่อหุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

(หุ้นสามัญจ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่า 100 บาทต่อหุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,358,938 2,358,938 2,358,938 2,358,938

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฏหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000

ทุนส ารองอ่ืน 284,504 284,504 284,504 284,504

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 70,184,919 64,262,872 70,276,220 64,360,804

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 8,576,971 4,834,294 8,582,144 4,859,264

รวมส่วนของเจ้ำของ 82,505,332 72,840,608 82,601,806 72,963,510

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 588,362,875 556,279,151 588,459,349 556,402,053

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

ตำมวธีิส่วนได้เสีย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 14 18,012,355 18,549,412 18,012,355 18,549,412
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (489,247) (715,449) (489,247) (715,449)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 17,523,108 17,833,963 17,523,108 17,833,963

บวก (หัก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากงวดก่อน (230,302) 90,281 (230,302) 90,281

หัก ส่วนแบ่งส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องผูรั้บ

 ประกนัภยัต่อลดจากงวดก่อน (35,253) (38,511) (35,253) (38,511)

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 17,257,553 17,885,733 17,257,553 17,885,733

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 4,526 8,808 4,526 8,808

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 14 5,120,443 4,692,161 5,120,443 4,692,161

ก าไรจากเงินลงทุน 390,642 791,914 390,642 791,914

ก าไรสุทธิจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 89,429 214,764 89,429 214,764        

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 14 (206,453) (261,137) (206,453) (261,137)

รายไดอ่ื้น 14 11,482 21,954 11,482 21,954

รวมรำยได้ 22,667,622 23,354,197 22,667,622 23,354,197

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมจากงวดก่อน 6,392,544 7,460,085 6,392,544 7,460,085

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 11,011,769 10,175,911 11,011,769 10,175,911

หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน

(615,630) (523,421) (615,630) (523,421)

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 10,396,139 9,652,490 10,396,139 9,652,490

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14 2,139,572 2,321,037 2,139,572 2,321,037

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 167,526 138,239 167,526 138,239

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 14 1,172,849 1,145,980 1,172,849 1,145,980

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 10 30,131 299,462 30,131 299,462        

รวมค่ำใช้จ่ำย 20,298,761 21,017,293 20,298,761 21,017,293

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,333 (3,670) -                -                

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 2,375,194 2,333,234 2,368,861 2,336,904 

ภาษีเงินได้ 433,817 452,800 433,817 452,800 

ก ำไรสุทธิ 1,941,377 1,880,434 1,935,044 1,884,104 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

   รับคืนจากผูรั้บประกนัภยัต่อ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)  

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 357,193 (2,639,486) 357,193 (2,639,486)

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (962,610) (609,602) (962,610) (609,602)

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,338 2,066 -                -                

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 120,231 649,172 120,231 649,172 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (471,848) (2,597,850) (485,186) (2,599,916)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,469,529 (717,416) 1,449,858 (715,812)

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 11 194.14 188.04 193.50 188.41

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 14 53,989,698 54,492,435 53,989,698 54,492,435
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (2,078,730) (2,444,221) (2,078,730) (2,444,221)
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 51,910,968 52,048,214 51,910,968 52,048,214
หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากงวดก่อน (814,376) (441,751) (814,376) (441,751)
บวก ส่วนแบ่งส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องผูรั้บ

 ประกนัภยัต่อเพ่ิมจากงวดก่อน 185,528 199,478 185,528 199,478
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 51,282,120 51,805,941 51,282,120 51,805,941
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 20,535 39,651 20,535 39,651
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 14 15,088,662 14,407,627 15,088,662 14,407,627
ก าไรจากเงินลงทุน 1,637,656 1,027,912 1,637,656 1,027,912
ก าไรสุทธิจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 137,265 328,613 137,265 328,613        
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 14 (6,014) (670,658) (6,014) (670,658)

รายไดอ่ื้น 14 50,584 51,817 50,584 51,817
รวมรำยได้ 68,210,808 66,990,903 68,210,808 66,990,903

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมจากงวดก่อน 18,890,663 15,410,172 18,890,663 15,410,172
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 32,395,225 35,068,019 32,395,225 35,068,019
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน

(1,692,518) (1,341,117) (1,692,518) (1,341,117)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 30,702,707 33,726,902 30,702,707 33,726,902
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14 6,519,712 6,630,515 6,519,712 6,630,515
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 461,578 419,555 461,578 419,555
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 14 3,435,559 3,323,928 3,435,559 3,323,928
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
   และการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (กลบัรายการ) 10 (28,819) 325,545 (28,819) 325,545        
รวมค่ำใช้จ่ำย 59,981,400 59,836,617 59,981,400 59,836,617

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,631 (9,683) -                -                
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 8,236,039 7,144,603 8,229,408 7,154,286 

ภาษีเงินได้ 1,525,992 1,339,328 1,525,992 1,339,328 
ก ำไรสุทธิ 6,710,047 5,805,275 6,703,416 5,814,958 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

   รับคืนจากผูรั้บประกนัภยัต่อ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)  

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6,051,909 (9,907,258) 6,051,909 (9,907,258)

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (1,402,010) (4,085,660) (1,402,010) (4,085,660)

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19,797 5,007 -                -                
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั (927,019) 2,803,262 (927,019) 2,803,262 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษเีงนิได้ 3,742,677 (11,184,649) 3,722,880 (11,189,656)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 10,452,724 (5,379,374) 10,426,296 (5,374,698)

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 11 671.00 580.53 670.34 581.50

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   

ก าไร (ขาดทุน) จากการ

ก าไร (ขาดทุน) จาก เปล่ียนแปลง

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ ในมูลคา่ยติุธรรม

ท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม ตราสารอนุพนัธ์ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน ส าหรับการป้องกนั เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย ทุนส ารองอ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ความเส่ียงในกระแสเงินสด ลงทุนในบริษทัร่วม เจา้ของ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 57,155,695 8,348,690 3,759,371 (18,146)                       72,989,052

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของเจ้ำของ

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นบริษทั 12                 -                 -           -           - (774,000)                               -                                -                           - (774,000)

รายการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                -                -           -         - (774,000)                               -                                -                           - (774,000)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรสุทธิ                  -                  -           -         - 5,805,275                               -                                -                           - 5,805,275

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน                 -                 -           -         -            - (7,925,806) (3,263,850) 5,007 (11,184,649)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด                  -                  -           -         - 5,805,275 (7,925,806) (3,263,850) 5,007 (5,379,374)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 62,186,970 422,884 495,521 (13,139) 66,835,678 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนงานเจา้ของ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   

ก าไร (ขาดทุน) จากการ

เปล่ียนแปลง

ก าไรจากเงินลงทุน ในมูลคา่ยติุธรรม

ในหลกัทรัพยท่ี์ ตราสารอนุพนัธ์ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น ส าหรับการป้องกนั เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย ทุนส ารองอ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ความเส่ียงในกระแสเงินสด ลงทุนในบริษทัร่วม เจา้ของ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 64,262,872 4,087,998 771,266 (24,970)                       72,840,608

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของเจ้ำของ

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นบริษทั 12              -              -          -        - (788,000)                         -                          -                        - (788,000)

รายการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น              -              -          -        - (788,000)                         -                          -                        - (788,000)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรสุทธิ              -              -          -        - 6,710,047                         -                          -                        - 6,710,047

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน              -              -          -        -         - 5,408,253 (1,685,373) 19,797 3,742,677

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด              -              -          -        - 6,710,047 5,408,253 (1,685,373) 19,797 10,452,724 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 70,184,919 9,496,251 (914,107) (5,173) 82,505,332 

(พันบาท)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนงานเจา้ของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   

ก าไร (ขาดทุน) จาก ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ แปลงในมูลค่ายติุธรรม

ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม ตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ผ่านก าไรขาดทุน การป้องกนัความเส่ียง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทุนส ารองอ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ในกระแสเงินสด เจา้ของ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 57,247,032 8,348,690 3,759,371 73,098,535

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของเจ้ำของ

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้บริษทั 12             -              -             -            - (774,000)                                  -                                   - (774,000)

รายการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น             -              -             -            - (774,000)                                  -                                   - (774,000)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรสุทธิ               -              -             -            - 5,814,958                                  -                                   - 5,814,958                   

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน               -              -             -            -              - (7,925,806) (3,263,850) (11,189,656)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด               -              -             -            - 5,814,958 (7,925,806) (3,263,850) (5,374,698)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 62,287,990 422,884 495,521 66,949,837

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนงานเจา้ของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   

ก าไรจาก ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ แปลงในมูลค่ายติุธรรม

ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม ตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ผ่านก าไรขาดทุน การป้องกนัความเส่ียง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทุนส ารองอ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ในกระแสเงินสด เจา้ของ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 64,360,804 4,087,998 771,266 72,963,510

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของเจ้ำของ

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้บริษทั 12 -                    -                   -                  -                  (788,000) -                                     -                                      (788,000)

รายการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                   -                  -                  (788,000) -                                     -                                      (788,000)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรสุทธิ -                    -                   -                  -                  6,703,416 -                                     -                                      6,703,416

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                   -                  -                  -                    5,408,252 (1,685,372) 3,722,880

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                   -                  -                  6,703,416 5,408,252 (1,685,372) 10,426,296 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 1,000,000 2,358,938 100,000 284,504 70,276,220 9,496,250 (914,106) 82,601,806

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนงานเจา้ของ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                                            

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

เบ้ียประกนัภยัรับ 53,529,616 53,285,735 

เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (895,088) (434,430)

ดอกเบ้ียรับ 11,059,796 10,775,836 

เงินปันผลรับ 1,979,354 1,701,915 

คา่ใชจ่้ายในการลงทุน (733,444) (725,886)

รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 105,264 163,413 

รายไดอ่ื้น 50,584 51,817 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน (31,895,980) (35,485,053)

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (6,652,098) (6,743,588)

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (458,205) (416,576)

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (4,207,158) (3,028,534)

จ่ายภาษีเงินได้ (2,283,161) (1,983,604)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (26,329,144) (21,911,295)

เงินให้กูย้ืม (95,952) 1,932,135 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 30,000 (18,000)

เงินกูย้ืมจากธุรกรรมสญัญาซ้ือคืน 2,470,000                      -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (4,325,616) (2,836,115)

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                                           

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้าจาก

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,007 19,174
เงินสดได้มำจำกกจิกรรมลงทุน 11,007 19,174

กระแสเงินสดใชไ้ปใน

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (442,284) (582,992)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (141,168) (395,786)

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (220,555) (200,384)
เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (804,007) (1,179,162)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (793,000) (1,159,988)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 12 (788,000) (774,000)
เงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหำรเงิน (788,000) (774,000)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (5,906,616) (4,770,103)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,298,202 9,147,618
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 กนัยำยน 3 1,391,586 4,377,515

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
4  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ-สุทธิ 
5  ตราสารอนุพนัธ์ 
6  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
7  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 
8  หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
9  หน้ีสินอ่ืน 
10  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (กลบัรายการ) 
11  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
12  เงินปันผล 
13  มูลค่ายติุธรรม 
14  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
15  หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
16  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
18  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   
   



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัเม่ือวนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียน     
เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564                            
มีสาขาจ านวน 125 สาขา (31 ธันวาคม 2563: 126 สาขา) 
 

บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป   
โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 75)  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต รายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
นอกจากนั้นงบการเงินระหว่างกาลยงัไดจ้ดัท าขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั  เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้น  
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงยงัไม่มีผล
บงัคบัใชม้าถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชบ้ริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ีการถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงิน 
 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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(ข) ข้อยกเว้นการจัดท างบการเงินรวม 
 
บริษทัไม่น าเสนองบการเงินรวม ตามขอ้ยกเวน้ในมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
กล่าวคือบริษทัใหญ่ไม่จ าเป็นตอ้งน าเสนองบการเงินรวม หากเป็นไปตามลกัษณะท่ีก าหนดทุกขอ้ ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่า
บริษทัมีลกัษณะตามขอ้ก าหนดดงักล่าวทุกขอ้ ดงันั้นบริษทัจึงไม่น าเสนองบการเงินรวม และน าเสนอเฉพาะงบการเงิน
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัได้แจ้งต่อผูถื้อหุ้นได้รับทราบ และ 
ผูถื้อหุน้ไม่คดัคา้น 
 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของบริษทั และเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในประเทศ
ไทย ไดจ้ดัท างบการเงินรวมเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว้ 
ทั้งน้ี ท่ีอยู่จดทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณ และประมาณการ  
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการถือปฏิบติันโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงินคือ การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัในกิจการท่ี 
กลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาถึงการลงทุนในกองทุนทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุน
รวมวา่ไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั โดยกองทุนดงักล่าวเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัท่ีถูกออกแบบมาเพื่อให้
สิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึงมีลกัษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นปัจจัยหลกัในการก าหนดว่าใครเป็นผู ้
ควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อกิจการ นอกจากน้ี นโยบายทางดา้นการเงินและการด าเนินงานของกองทุนถูกก าหนดโดย
สัญญาก่อตั้งกองทุน และบริหารกองทุนโดยผูจ้ัดการกองทุน ดังนั้น ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัในกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมดงักล่าว ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564 บริษทัมี 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 3.6 พนัลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4.5 พันล้านบาท) 

 
  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสด 90  82 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 1,054,516  5,127,167 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 336,980  2,170,953 
รวม 1,391,586  7,298,202 
 

ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯ ได้น าเงินฝากประจ าจ านวน 6.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 6.6 ล้านบาท)                
ไปวางเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัการใชไ้ฟฟ้า 
 

4 เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ-สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ าแนกตามอายมีุดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,959,234 , 3,500,388 
เกินก าหนดช าระ    
   ไม่เกินหรือเท่ากบั 30 วนั 71,391  80,732 

31 วนั ถึง 60 วนั 32,288  63,761 
61 วนั ถึง 90 วนั 27,691  22,044 
91 วนั ถึง 1 ปี 126,588  5,442 

   เกินกวา่ 1 ปี 1,540  1,228 
รวม 4,218,732  3,673,595 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,065)  (4,598) 
สุทธ ิ 4,211,667  3,668,997 

 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั ไดป้ระกาศโครงการบรรเทาทุกขภ์ายใตส้ถานการณ์โควิด 19 หลายฉบบัซ่ึงไดข้ยายระยะเวลาผ่อนผนั
ออกไป 60 วนัส าหรับทุกนโยบาย บริษทัไดข้ยายระยะเวลาผอ่นผนัจาก 31 วนัเป็น 91 วนัส าหรับกรมธรรมซ่ึ์งมีวนั
ครบก าหนดเดิมในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

5 ตรำสำรอนุพนัธ์ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 
 

อนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช ้
   งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   30 กนัยายน 2564 
         ก าไร (ขาดทุน)  

   
จ านวนเงิน

ตาม  
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  
จากการปรับ 
มลูค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของตราสารอนุพนัธ์ 
   (พันบาท) 

สัญญาท่ีให้สิทธิผูถ้ือใชสิ้ทธิ
ซ้ือ/ขายตามดชันีอา้งอิงใน
ราคาท่ีก าหนด 

ป้องกนัความเส่ียงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของดชันีอา้งอิง  2,174,415  191,937  -  (20,347) 

ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือ 
   หุ้นสามญั 

เพื่อการลงทุน 
  202,435  46,488  -  32,778 

สัญญาซ้ือขายสกุลเงินตรา 
    ต่างประเทศล่วงหนา้ 
 
 

ป้องกนัความเส่ียงจากการ 
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
ของอตัราแลกเปลี่ยนสกลุ 
เงินตราต่างประเทศ  3,068,986      -  88,555  (88,555) 

รวม   5,445,836  238,425  88,555  (76,124) 
 

อนุพนัธ์ท่ีน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช้ 
   งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   30 กนัยายน 2564 
       ก าไร (ขาดทุน)  

   
จ านวนเงิน

ตาม  
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  
จากการปรับ 
 มูลค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของตราสารอนุพนัธ์ 
   (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยน 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ี
เป็นสกุลต่างประเทศ  46,896,753  880,331  2,959,384  (1,214,199) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา 
ดอกเบ้ีย 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย  493,750  5,374  -  (6,737) 

สัญญาซ้ือขายพนัธบตัร 
    ล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาจาก
การลงทุนใหม่ในพนัธบตัร  1,362,674  278,143  -  (181,074) 

สัญญาซ้ือขายสกุลเงินตรา 
    ต่างประเทศล่วงหนา้ 
 
 

ป้องกนัความเส่ียงจากการ 
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
ของอตัราแลกเปลี่ยนสกลุ 
เงินตราต่างประเทศ  8,878,905  -  286,039  (12,109) 

รวม   57,632,082  1,163,848  3,245,423  (1,414,119) 
สุทธ ิ   63,077,918  1,402,273  3,333,978  (1,490,243) 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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อนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช ้
   งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   31 ธนัวาคม 2563 
         ก าไร (ขาดทุน)  
   จ านวนเงิน      จากการปรับ 
   ตาม  มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของตราสารอนุพนัธ์ 
   (พันบาท) 

สัญญาท่ีให้สิทธิผูถ้ือใชสิ้ทธิ
ซ้ือ/ขายตามดชันีอา้งอิงใน
ราคาท่ีก าหนด 

ป้องกนัความเส่ียงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของดชันีอา้งอิง  1,621,169  131,455  -  (22,341) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือ 
   หุ้นสามญั 

เพื่อการลงทุน 
 49,414  5,881  -  2,989 

รวม   1,670,583  137,336  -  (19,352) 

 
อนุพนัธ์ท่ีน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช้ 

   งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   31 ธนัวาคม 2563 
       ก าไร (ขาดทุน)  
   จ านวนเงิน    จากการปรับ 
   ตาม  มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของตราสารอนุพนัธ์ 
   (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยน 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา 
แลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ี
เป็นสกุลต่างประเทศ 

 

44,752,342  4,573,670  348,223  (3,664,712) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา 
 ดอกเบ้ีย 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
493,750  12,136    -  (3,344) 

สัญญาซ้ือขายพนัธบตัร 
    ล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาจาก
การลงทุนใหม่ในพนัธบตัร  

 
1,603,523  474,020    -  (72,116) 

รวม   46,849,615  5,059,826  348,223  (3,740,172) 

สุทธ ิ   48,520,198  5,197,162  348,223  (3,759,524) 

 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

6.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการวัดมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี มีดังน้ี 
 

 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2564 
 ราคาทุน/   
 ราคาทุน   
 ตดัจ าหน่าย   มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเพือ่ค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน    
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 153,859  151,893 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 11,417,110  10,674,571 
ตราสารทุน 3,717,482  3,740,839 
รวม 15,288,451  14,567,303 
หัก ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน                       (721,148)  - 
รวมเงินลงทุนเพ่ือค้ำที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน    
   ก ำไรหรือขำดทุน 14,567,303  14,567,303 
    

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,380,907  1,604,976 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 10,760,398  11,033,519 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4,496,768  5,110,207 
ตราสารทุน 42,625,164  46,073,800 
ตราสารทุนต่างประเทศ 21,979,047  28,683,586 
รวม 81,242,284  92,506,088 
บวก ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 11,263,804  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน    
   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 92,506,088  92,506,088 

  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2564 
 ราคาทุน/   
 ราคาทุน   
 ตดัจ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 
   ตัดจ าหน่าย 

   

ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 250,882,674  295,649,628 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 135,723,892  141,306,107 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 41,900,055  44,756,405 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน    
   นบัแต่วนัท่ีไดม้า 292,645  292,645 
รวม 428,799,266  482,004,785 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (610,939)  - 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
  ตัดจ ำหน่ำย 

 
428,188,327 

  
482,004,785 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  535,261,718  589,078,176 

 
  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน/   
 ราคาทุน   
 ตดัจ าหน่าย   มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเพือ่ค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน    
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 143,506  146,799 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 9,851,080  9,892,496 
ตราสารทุน 3,347,444  3,180,867 
รวม 13,342,030  13,220,162 
หัก ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (121,868)  - 
รวมเงินลงทุนเพ่ือค้ำที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน    
   ก ำไรหรือขำดทุน 13,220,162  13,220,162 

    
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,297,036  1,589,388 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 11,537,009  11,420,971 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4,000,969  4,387,830 
ตราสารทุน 40,820,518  41,829,482 
ตราสารทุนต่างประเทศ 19,160,577  22,391,910 
รวม 76,816,109  81,619,581 
บวก ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 4,803,472  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน    
   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 81,619,581  81,619,581 

    
  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน/   
 ราคาทุน   
 ตดัจ าหน่าย   มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 
   ตัดจ าหน่าย 

   

ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 244,355,730  322,141,751 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 124,930,088  132,669,633 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 36,117,249  40,260,188 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน    
   นบัแต่วนัท่ีไดม้า 322,645  322,645 
รวม 405,725,712  495,394,217 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (665,059)  - 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
   ตัดจ ำหน่ำย 

 
405,060,653 

  
495,394,217 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  499,900,396  590,233,960 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯ มีสลากออมทรัพย์จ านวน 10.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 10.0 ล้านบาท)  
วางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นช่องทางธนาคารกบัธนาคารแห่งหน่ึง 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดน้ าพนัธบตัรรัฐบาลจ านวน 9.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 9.7 ล้านบาท)  
ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับการประกนัชีวิตกลุ่ม 

 

  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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6.2 เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2564 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิต 

 มูลค่ายติุธรรม  
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น/ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 
ตราสารหน้ี - มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 2) 

 
17,746,783 

 
1,920 

  
(11,962) 

 
(88) 

ตราสารทุน 74,757,387  (263,218) 
รวม 92,506,090  (275,268) 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิต 

 มูลค่ายติุธรรม  
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น/ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 
ตราสารหน้ี - มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 2) 

 
17,396,177 

 
2,012 

  
(9,893) 

 
(155) 

ตราสารทุน 64,221,392  (291,129) 
รวม 81,619,581  (301,177) 

 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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6.3 เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2564 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน   
   ดา้นเครดิต  มูลค่าตามบญัชี 
 มูลค่าตามบญัชี  ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 
ตราสารหน้ี - มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 2) 

 
422,502,637 

 
6,281,058 

  
(268,885) 

 
(326,483) 

  
422,233,752 

 
5,954,575 

ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ/มีการดอ้ยค่า 
   ดา้นเครดิต (ชั้น 3) 

 
15,571 

  
(15,571) 

  
- 

รวม 428,799,266  (610,939)  428,188,327 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน   
   ดา้นเครดิต  มูลค่าตามบญัชี 
 มูลค่าตามบญัชี  ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 
ตราสารหน้ี - มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 2) 

 
399,778,106 

 
5,932,035 

  
(162,081) 

 
(487,407) 

  
399,616,025 

 
5,444,628 

ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ/มีการดอ้ยค่า 
   ดา้นเครดิต (ชั้น 3) 

 
15,571 

  
(15,571) 

  
- 

รวม 405,725,712  (665,059)  405,060,653 
 
  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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7 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ-สุทธิ 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนกตามการจดัชั้น มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2564 
 ทรัพยสิ์นจ านอง     

การจดัชั้น เป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 (พันบาท) 
เงินให้กูย้มืท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ      
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 3,258,372  121  3,258,493 
เงินให้กูย้มื - มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ      
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 78,020  -  78,020 
เงินให้กูย้มื - ผิดนดัช าระ/มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต      
   (Stage 3) 295,435  -  295,435 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (307,751)  -  (307,751) 
รวม 3,324,076  121  3,324,197 
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั     20,937,807 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธิ     24,262,004 

 
  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ทรัพยสิ์นจ านอง     

การจดัชั้น เป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 (พันบาท) 
เงินให้กูย้มืท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ      
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 1,843,629  390  1,844,019 
เงินให้กูย้มื - มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ      
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 77,162  -  77,162 
เงินให้กูย้มื - ผิดนดัช าระ/มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต      
   (Stage 3) 293,051  -  293,051 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (252,890)  -  (252,890) 
รวม 1,960,952  390  1,961,342 
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั     20,876,072 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธิ     22,837,414 

 
 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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8 หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 

หน้ีสินจาก 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
จากสัญญา
ประกนัภยั 
ของผูรั้บ 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

 
 

สุทธิ 

  
 

หน้ีสินจาก 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
จากสัญญา
ประกนัภยั 
ของผูรั้บ 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

 
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 485,920,909  -  485,920,909  467,030,246  -  467,030,246 
            

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น            
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย            
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 484,401  128,680  355,721  340,414  84,738  255,676 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 533,110  149,596  383,514  343,490  102,948  240,542 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,017,511  278,276  739,235  683,904  187,686  496,218 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,982,752  803,349  3,179,403  3,168,376  617,821  2,550,555 
รวมส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น 5,000,263  1,081,625  3,918,638  3,852,280  805,507  3,046,773 
            

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 761,578  -  761,578  681,006  -  681,006 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 596,196  -  596,196  452,593  -  452,593 
รวม 492,278,946  1,081,625  491,197,321  472,016,125  805,507  471,210,618 

 

   



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

 
หน้ีสินจาก 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
จากสัญญาประกนัภยั 

ของผูรั้บ 
ประกนัภยัต่อ 

  
 

 
สุทธิ 

  
หน้ีสินจาก 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
จากสัญญาประกนัภยั 

ของผูรั้บ 
ประกนัภยัต่อ 

  
 

 
สุทธิ 

 (พันบาท) 
ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 / 2563 467,030,246  -  467,030,246  441,079,232  -  441,079,232 
ส ารองท่ีเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่ และ            
   กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในงวด / ปี 45,334,738  -  45,334,738  64,330,504  -  64,330,504 
ส ารองท่ีลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั            
   การขาดอายุ และการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในงวด / ปี (26,444,075)  -  

 
(26,444,075)  (38,379,490)  -  (38,379,490) 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564 / 31 ธนัวำคม 2563 485,920,909  - 485,920,909  467,030,246  -  467,030,246 
           

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 / 2563 683,904  187,686 496,218  755,719  193,802  561,917 
ค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นระหว่างงวด / ปี 4,513,342  1,199,630 3,313,712  5,060,074  1,310,125  3,749,949 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด / ปี (4,179,735)  (1,109,040) (3,070,695)  (5,131,889)  (1,316,241)  (3,815,648) 
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564 / 31 ธนัวำคม 2563 1,017,511  278,276 739,235  683,904  187,686  496,218 
           

ส ำรองเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 / 2563 3,168,376  617,821 2,550,555  3,004,980  582,694  2,422,286 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด / ปี 8,355,619  1,787,377  6,568,242  9,822,580  1,949,867  7,872,713 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด / ปี (7,541,243)  (1,601,849)  (5,939,394)  (9,659,184)  (1,914,740)  (7,744,444) 
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564 / 31 ธนัวำคม 2563 3,982,752  803,349  3,179,403  3,168,376  617,821  2,550,555 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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9 หนีสิ้นอ่ืน 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,727,784  1,426,403 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 502,073  643,000 
เบ้ียประกนัภยัท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณารับประกนัภยั 444,258  185,783 
หลกัประกนัตามสัญญาเครดิตซบัพอร์ทแอนเน็กซ์ 741,000  4,702,000 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์
เจา้หน้ีจากธุรกรรมใหย้มืหลกัทรัพย ์

186,599 
2,470,000  

149,730 
- 

เงินกูย้ืมจากธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 1,123,648  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 177,903  188,510 
อ่ืนๆ 539,840  752,601 
รวม 7,913,105  8,048,027 
 

10 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (กลับรำยกำร) 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 18,958  319,240 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรมผา่นก าไร 
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,172 

 
357 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรมผา่นก าไร    
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 853  (19,806) 
เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 9,400  (3,791) 
สินทรัพยอ่ื์น (252)  3,462 
รวม 30,131  299,462 

 
 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (54,120)  337,236 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรมผา่นก าไร 
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,002 

 
(1,084) 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรมผา่นก าไร    
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (27,911)  (329) 
เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 54,861  (13,829) 
สินทรัพยอ่ื์น (3,651)  3,551 
รวม (28,819)  325,545 

 
11 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การค านวณดงัน้ี 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   

 ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั         
   (ขั้นพื้นฐาน) (พันบาท) 1,941,377  1,880,434  1,935,044  1,884,104 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พันหุ้น) 10,000  10,000  10,000  10,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 194.14  188.04  193.50  188.41 

 
 
 
 
 
 

 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   

 ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั         
   (ขั้นพื้นฐาน) (พันบาท) 6,710,047  5,805,275  6,703,416  5,814,958 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พันหุ้น) 10,000  10,000  10,000  10,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 671.00  580.53  670.34  581.50 

 
12 เงินปันผล 
 

(ก)     ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร 
          เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 78.8 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 788 ลา้นบาทเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้  
          เดือนพฤษภาคม 2564 
 
(ข)     ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร 
          เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 77.4 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 774 ลา้นบาทเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้  
          เดือนพฤษภาคม 2563  
 

13 มูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดขึ้นประจ า  แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  31,188  1,371,085  -  1,402,273 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  76,538,343  30,286,634  248,414  107,073,391 
รวม  76,569,531  31,657,719  248,414  108,475,664 
         

หนี้สินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  (3,333,978)  -  (3,333,978) 
รวม  -  (3,333,978)  -  (3,333,978) 

 

  
 

มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  5,881  5,191,281  -  5,197,162 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  63,677,234  30,937,292  225,217  94,839,743 
รวม  63,683,115  36,128,573  225,217  100,036,905 

         

หนี้สินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  (348,223)  -  (348,223) 
รวม  -  (348,223)  -  (348,223) 

 
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดซ่ึงมีสภาพคล่องสูง  
หรือสามารถขายได้ในระยะเวลาอนัสั้นท่ีราคาใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่าของสินทรัพยล์งทุนมีมาก 
เพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการดา้นสภาพคล่อง 

 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่ายุติธรรม
ค านวณจากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดท่ีไม่มีสภาพคล่อง  
แต่มีการซ้ือขายภายใน 30 วนัท าการ มูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละ
ประเทศท่ีหลักทรัพย์นั้ นจดทะเบียน ณ วันท่ีรายงาน ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดป้รับปรุงราคาเสนอซ้ือหรือมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิดงักล่าว เน่ืองจากมีผลแตกต่างอยา่งไม่มีสาระส าคญั 
 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอก
ตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงจากราคาคู่สัญญา 
 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยใชว้ิธีปรับปรุง
สินทรัพยสุ์ทธิ 
 

14 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจกำร/บุคคล 
ประเทศที่จัดตั้ง/ 

สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย/ต่างชาติ บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการและควบคุมกิจกรรม ต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของบริษทัในกลุ่มธนาคาร
กสิกรไทย 

บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่และถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 75.00 
Ageas Insurance International N.V. เบลเยยีม เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
บริษทั เอม็ที อินชวัร์ โบรกเกอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 
Sovannaphum Life Assurance กมัพูชา เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทัถือหุ้นร้อยละ 49.00 
   Public Company Limited   
Dara Insurance Public Company 
   Limited 

กมัพูชา เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทัถือหุ้นร้อยละ 25.00 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 

   
   



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

36 

ช่ือกิจกำร/บุคคล 
ประเทศที่จัดตั้ง/ 

สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
ST-MuangThai Insurance Company 
   Limited  

ลาว เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทัถือหุ้นร้อยละ 22.50  

บริษทัในกลุ่มธนาคารกสิกรไทย ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย/ต่างชาติ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั หรือ ถือหุน้โดยบุคคล

และ/หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั 
 

รายการท่ีส าคญักบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

(รวมก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาแลกเปลี่ยน    

สกุลเงินตราต่างประเทศ)    
บริษทัใหญ่ (712,275)  (291,072) 
บริษทัยอ่ย 170  256 
บริษทัในกลุ่มธนาคารกสิกรไทย 136,332  100,338 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,391  64,508 
ผูบ้ริหารส าคญั 17,389  14,916 
    
ค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
บริษทัใหญ่ 4,369,030  4,538,705 
บริษทัในกลุ่มธนาคารกสิกรไทย 507,324  579,647 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,317  60,942 
ผูบ้ริหารส าคญั 16,269  32,897 
    
    



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ    
ผลตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนกรรมการ 227,209  185,996 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,442  8,120 
รวม 234,651  194,116 

 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่  
เงินฝากธนาคาร 760,986  4,728,427 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 362,639  875,036 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 383,211  - 
หน้ีสินอ่ืน 912,009  1,383,278 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (56,501)  141,612 
    

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม    
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 10,000  10,000 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม    
- วิธีส่วนไดเ้สีย 286,079  222,815 
- วิธีราคาทุน 382,553  345,717 
    

    



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

38 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
    

บริษัทในกลุ่มธนาคารกสิกรไทย    
หน้ีสินอ่ืน 207,677  76,886 
    

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- ตราสารทุน 440,963  424,723 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- ตราสารหน้ี 400,056  400,043 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 71,241  61,779 
หน้ีสินอ่ืน 70,943  61,377 
    

ผู้บริหำรส ำคัญ    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,708  24,531 
หน้ีสินอ่ืน 23,247  24,857 

 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 บริษทัไดช้ าระเงินจ านวน 2.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือจ านวน 65.4 ลา้นบาท 
ตามสัด ส่วนการ ถือ หุ้น ร้อยละ  25.0 ให้แ ก่  Dara Insurance Public Limited Company ซ่ึ งได้ รับอนุมั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 บริษทัไดช้ าระเงินเพิ่มทุนจ านวน 1.2 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือจ านวน 
36.8 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 49.0 ให้แก่ Sovannaphum Life Assurance Public Company 
Limited การเพิ่มทุนดงักล่าวยงัอยูภ่ายใตก้รอบวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจ านวน 320.0 ลา้นบาท จากคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 และจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 

  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ภำระผูกพนักับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

(ก) ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน    
ภายในหน่ึงปี 4,838  3,354 
หลงัจากหน่ึงปีถึงหา้ปี -  710 
รวม 4,838  4,064 

    
            รวมเฉพาะสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่เขา้เง่ือนไขบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

  

(ข) ภาระผูกพนัจากสัญญาขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร 
  
 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต (Bancassurance Agreement) 

กบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร.”) เพื่อเสนอขายและ/หรือจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
ของบริษทั ผา่นช่องทางต่างๆ ของธนาคารและบริษทัย่อยของธนาคารจ านวน 5 บริษทั แต่เพียงผูเ้ดียว และบริษทั
ยอ่ยอ่ืนท่ีอาจจะจดัตั้งขึ้นในอนาคตจากการปรับโครงสร้างธุรกิจหลกัของธนาคารและธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100 
ในบริษทัดงักล่าว อายสุัญญาเร่ิมแรกอาย ุ 10 ปี ระยะเวลาของสัญญาอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบั 
ผลการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดเกณฑไ์ว ้ ซ่ึงคาดวา่วนัท่ีเร่ิมตน้สัญญา คือ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดย 
บริษทัจะจ่ายค่าตอบแทนจากการใหสิ้ทธิในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตแก่ลูกคา้ผา่นช่องทางธนาคาร
และบริษทัย่อยแก่บริษทัแต่เพียงผูเ้ดียวเป็นมูลค่า 12,700 ลา้นบาท และค่าตอบแทนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการ
ด าเนินการขายตามท่ีระบุในสัญญา  

  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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15 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 
 
15.1 บริษทัไดน้ าเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นประกนัวางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัประกนั

ชีวิต พ.ศ. 2535 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 19,563  19,550 

 
15.2 บริษัทได้น าเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นเงินส ารองประกันชีวิตวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่ง

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 103,573,681  103,650,167 

 

  



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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16 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
(ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
 สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
 ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองใชส้ านกังาน  

และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

95,330 
  

371,194 
 อุปกรณ์และระบบงานคอมพิวเตอร์ 86,561  159,410 
 รวม 181,891  530,604 

    

(ข) ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาจ้างและบริการ    
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 87,692  13,463 
หลงัจากหน่ึงปีถึงหา้ปี 19,206  11,710 
รวม 106,898  25,173 

 
รวมเฉพาะสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่เขา้เง่ือนไขบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 
(ค) ภาระผูกพนัจากหนังสือค ้าประกัน 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัจากหนงัสือค ้าประกนัการก่อสร้างสาธารณูปโภคจ านวน 85.3 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2563: จ านวน 73.5 ล้านบาท) 
 
(ง) ภาระผูกพนัจากการลงทุนในหุ้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาเพื่อลงทุนในหุ้นท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด

จ านวน 33.6 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,144.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 295.1 ล้านบาท) 



บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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17 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็นจ านวนเงิน

รวมประมาณ 88.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 81.7 ล้านบาท) การพิจารณาคดีดังกล่าวยงัไม่แล้วเสร็จ และบริษทั     
คาดวา่จะชนะคดี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกบญัชีส ารองผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในงบการเงิน 

 
18 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
 เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564  บริษทัไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิ ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 จ านวน 400 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.552 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และจะมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
วนัท่ี 27 มกราคม 2570 โดยนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทั ตราสารมีอายุ 15 ปี 3 เดือน โดยบริษทัมีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนก าหนด ภายในระยะเวลาวนัท่ี 27 ตุลาคม 2569 ถึงวนัท่ี 27 มกราคม 2570 บริษทัมีการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนไวเ้ตม็จ านวนกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ซ่ึงรวมถึงส่วนท่ีท ากบัธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมี
จ านวนเงินตามสัญญา 250 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
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