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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วย           
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุ                   
สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค           
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ          
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วม
วธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย           
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

เบีย้ประกนัภัยรับ 

ในปี 2561 บริษทัฯมีเบ้ียประกนัภยัรับจ ำนวน 2,038 ลำ้นบำท บริษทัฯรับประกนัภยัจำกผูเ้อำประกนัภยัรำยยอ่ย
ผำ่นนำยหนำ้และตวัแทน และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจ ำนวนมำก โดยอำศยัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ                
ในกำรค ำนวณและบนัทึกกำรรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับเป็นรำยได ้ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบ                        
เบ้ียประกนัภยัรับวำ่ไดรั้บรู้เป็นรำยไดด้ว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรค ำนวณและกำรบนัทึกรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับ สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัใน
รำยงำนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัรับและสอบทำนกรมธรรมแ์ละรำยกำรสลกัหลงักรมธรรม์ท่ีรับรู้เป็นเบ้ีย
ประกนัภยัรับของบริษทัฯในรอบระยะเวลำบญัชีในช่วงก่อนและหลงัวนัส้ินงวด นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้เิครำะห์
เปรียบเทียบรำยไดเ้บ้ียประกนัภยัรับแบบแยกยอ่ยตำมประเภทกำรรับประกนัภยัและสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุง
บญัชีท่ีส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียประกนัภยัรับท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 
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ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนจ ำนวน 509 ลำ้นบำท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั) คิดเป็นอตัรำร้อยละ 22          
ของหน้ีสินรวม ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเป็นประมำณกำรส ำรองในส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีไดรั้บ
รำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บรำยงำน ส ำรองดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้
สมมติบำงประกำรท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรส ำรองดงักล่ำว ดงันั้น ขำ้พเจำ้          
จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบควำมเพียงพอของส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบรำยกำรเรียกร้องค่ำสินไหมกบั
แฟ้มสินไหมรำยใหญ่ วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลควำมถ่ีของกำรเกิดควำมเสียหำยและมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน
จริงเฉล่ียต่อคร้ัง นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนรำยงำนกำรประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีจดัท ำโดย                        
นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยเปรียบเทียบยอดส ำรองของค่ำสินไหมทดแทนท่ีค ำนวณไดก้บัท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 
ประเมินควำมเหมำะสมของวธีิกำรและขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรค ำนวณรวมถึงกำรเปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้น           
ปีก่อนและสุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศำสตร์ใชใ้นกำรค ำนวณกบัขอ้มูลสินไหมทดแทนปัจจุบนัและในอดีต          
ของบริษทัฯ 

การทดสอบความเพยีงพอของส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 16 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวจ ำนวน 326 ลำ้นบำท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั) 
ยอดเงินส ำรองน้ีค ำนวณโดยอำ้งอิงตำมวธีิส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดส้ ำหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ี
มีผลบงัคบัอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และบริษทัฯไดท้ดสอบควำมเพียงพอของจ ำนวนส ำรองประกนัภยั
ดงักล่ำว โดยเปรียบเทียบกบัจ ำนวนส ำรองท่ีค ำนวณจำกวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม หำกส ำรอง
ประกนัภยัไม่เพียงพอบริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่ำงเป็นค่ำใชจ่้ำยและแสดงรำยกำรส ำรองแบบเบ้ียประกนัภยัรวมใน            
งบกำรเงิน ซ่ึงวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมตอ้งใชข้อ้สมมติในกำรค ำนวณ อำทิ อตัรำกำรเคลม 
อตัรำกำรเสียชีวติจำกอุบติัเหตุ อตัรำกำรบอกเลิกกรมธรรม ์ค่ำใชจ่้ำยและอตัรำคิดลด เป็นตน้ กำรเปล่ียนแปลง           
ขอ้สมมติดงักล่ำวจะมีผลกระทบต่อยอดส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรเลือกใชข้อ้สมมติดงักล่ำว ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำร
ตรวจสอบควำมเพียงพอของส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 



 

4 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในรวมถึงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทัฯท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรบนัทึกส ำรองประกนัภยั ทดสอบกำรค ำนวณส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้สอบทำน
รำยงำนกำรประมำณกำรส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวท่ีจดัท ำโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
โดยเปรียบเทียบยอดส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวท่ีค ำนวณจำกวธีิส ำรองประกนัภยัแบบ
เบ้ียประกนัภยัรวมกบัท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี ประเมินควำมเหมำะสมของวธีิกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
สุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัใชใ้นกำรค ำนวณกบัขอ้มูลทำงบญัชีและแหล่งท่ีมำของขอ้มูล  
นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบรำยกำรเคล่ือนไหวของส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำวดว้ย 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง         
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้                
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 



 

6 
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน   
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ 
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล                      
ของกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร            
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 
จะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
 
ณริศรำ ไชยสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4812 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2562 



บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 166,469,806           66,390,903             
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 7, 27.3 241,914,515           255,767,994           
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 11,908,780             13,363,526             
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 8 156,870,803           359,032,338           
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 9 167,910,157           74,278,300             
สินทรัพยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 10 2,461,613,166        2,526,706,002        
   เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 11 8,604,828               8,371,297               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 183,389,712           188,038,785           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 1,986,829               2,969,257               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14.1 161,500,240           125,067,892           
สินทรัพยอ่ื์น 15 50,542,585             58,693,628             
รวมสินทรัพย์ 3,612,711,421        3,678,679,922        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560



บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 1,783,126,234 1,938,284,677 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 260,203,228 216,339,504 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,460,678 12,101,371 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 40,365,959 39,704,301 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 27.3 33,648,885 32,175,539 
หน้ีสินอ่ืน 19 142,737,077 118,056,020 
รวมหนีสิ้น 2,292,542,061        2,356,661,412        
ส่วนของเจ้ำของ
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 13,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 594,436,835 594,436,835 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 20 24,848,787 24,848,787 
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850 6,163,850 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 571,416,714 530,142,623 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10.3  (15,696,826) 27,426,415 
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,320,169,360        1,322,018,510        
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,612,711,421        3,678,679,922        

-                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

(จดัประเภทใหม)่
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 27.2 2,038,274,840       2,081,593,608       
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (228,105,959)        (290,065,868)        
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,810,168,881       1,791,527,740       
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   จากปีก่อน 34 (21,541,632)          56,456,545            
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,788,627,249       1,847,984,285       
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 58,596,284            56,539,057            
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 79,901,739            104,749,202          
ก าไรจากเงินลงทนุ 12,875,814            5,416,054              
ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (12,148,159)          3,313,843              
รายไดอ่ื้น 18,770,960            23,702,492            
รวมรำยได้ 1,946,623,887       2,041,704,933       
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 34 95,542,471            68,776,649            
ค่าสินไหมทดแทน 1,097,641,278       1,287,550,836       
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (112,635,228)        (191,719,010)        
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่าย 27.2 281,244,069          271,713,460          
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 184,757,937          182,967,349          
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22 283,473,800          282,004,404          
รวมค่ำใช้จ่ำย 23 1,830,024,327       1,901,293,688       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 116,599,560          140,411,245          
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.2 (19,192,633)          (22,388,283)          
ก ำไรส ำหรับปี 97,406,927            118,022,962          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

(จดัประเภทใหม)่
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (53,904,051)          32,398,871            
บวก (หกั): ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14.2 10,780,810            (6,479,774)            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (43,123,241)          25,919,097            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (666,045)               (2,795,434)            
บวก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 14.2 133,209                 559,087                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (532,836)               (2,236,347)            
ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (ขำดทุน) (43,656,077)          23,682,750            
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 53,750,850            141,705,712          

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 25 7.01                       8.49                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 2,055,339,015       2,033,515,146       
เงินรับ (จ่าย) จากการประกนัภยัต่อ 34,027,712            (23,035,251)          
ดอกเบ้ียรับ 57,818,370            70,252,727            
เงินปันผลรับ 23,538,115            28,755,260            
รายไดอ่ื้น 18,381,565            23,656,493            
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,309,335,953)     (1,192,937,638)     
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (279,699,521)        (273,446,923)        
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (185,057,052)        (187,664,755)        
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (238,601,348)        (279,205,000)        
ภาษีเงินได้ (24,484,863)          (28,318,596)          
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 10,087,301            (128,047,338)        
เงินใหกู้ย้มื (233,532)               (460,517)               
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 161,779,809          43,063,608            
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 485,094                 580,166                 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 485,094                 580,166                 
กระแสเงินสดใชไ้ป
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,333,926)            (6,122,260)            
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (252,074)               (1,226,450)            
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (6,586,000)            (7,348,710)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (6,100,906)            (6,768,544)            
กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย 26 (55,600,000)          (64,635,000)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (55,600,000)          (64,635,000)          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 100,078,903          (28,339,936)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 66,390,903            94,730,839            
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 166,469,806          66,390,903            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด



            

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจาก
การวดัมลูคา่เงินลงทุน

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ยงัไมไ่ด้ ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              478,991,008          1,507,318              1,244,947,798       
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            118,022,962          -                            118,022,962          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            -                            (2,236,347)             25,919,097            23,682,750            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            -                            115,786,615          25,919,097            141,705,712          
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            -                            (64,635,000)           -                            (64,635,000)           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              530,142,623          27,426,415            1,322,018,510       

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              530,142,623          27,426,415            1,322,018,510       
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            97,406,927            -                            97,406,927            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            -                            (532,836)               (43,123,241)           (43,656,077)           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            -                            96,874,091            (43,123,241)           53,750,850            
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            -                            (55,600,000)           -                            (55,600,000)           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              571,416,714          (15,696,826)           1,320,169,360       

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
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บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั น าสินประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั เอ็น. เอส. อลัลายแอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯในอตัรา
ร้อยละ 28.75 ของทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การรับประกนั
วนิาศภยั โดยมีส านกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ 27 สาขายอ่ยในต่างจงัหวดั ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ี
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                
พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และ
เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศคปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาใน                
การจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559            
ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559  

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ท่ี 4 เร่ือง สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบญัชี               
ท่ี เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                     
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ           
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ               
งบการเงินของบริษทัฯ  
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3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงิน             
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ                 
ทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี         
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ทางเลือกส าหรับผู ้รับประกันภัยท่ี เข้าเง่ือนไขตามท่ีระบุ                          
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน                      
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน                 
เป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกันภยั (เม่ือมีการประกาศใช้) แทน ส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกันภยั (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ มีผลบงัคบั 

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกท่ีอาจมีผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 
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ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบติั และอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกตามท่ีมาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภยั ใหไ้ว ้

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกยัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษทัฯได้รับใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ข) รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ 

(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง                   

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ  
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4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภยัโดยตรงและจากการรับประกันภยัต่อ และส าหรับทั้งความเสียหายท่ีได้รับ
รายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี หกัดว้ย
มูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี)  

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายการหักค่าสินไหมทดแทนเม่ือไดบ้นัทึก 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขในสัญญาประกนัภยัต่อ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจ านวนท่ีไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

 ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน คือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดจากการรับประกนัภยั ทั้งค่าใชจ่้ายทางตรงและ
ทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีไม่เก่ียวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.3 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกันภยัต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญา
ประกันภัยโดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัยรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกันภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกันภยั ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมีนัยส าคญั
หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบั
ภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เข้าเง่ือนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุน
คือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและท าใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงินแต่
ไม่ไดท้  าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 
ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภยัแล้วจะยงัคงเป็นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได ้               
หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ    
เบิกใช ้

4.5 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกโดยการเพิ่ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.6 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึง
ประกอบดว้ย (ก) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว (ข) ส ารองค่าสินไหมทดแทน และ 
(ค) ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ทั้ งน้ี ประมาณข้ึนโดยอ้างอิงสัญญาประกันภยัต่อตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการค านวณส ารองประกนัภยั 

บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน อายขุองหน้ีคงคา้ง
และสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อการดอ้ยค่าตั้งเพิ่ม (ลด) 
บนัทึกโดยเพิ่ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.7 ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบไปดว้ยจ านวนเงินคา้งรับเก่ียวกบัประกนัภยัต่อและเงินวางไว้
จากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกันภยัต่อประกอบด้วยเบ้ียประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ         
คา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ
จากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

(ข)  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วยเงินมดัจ าท่ีบริษทัถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อและเงิน          
คา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บั
บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้ส ารองสินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายช าระหน้ีสิน 
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4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

  บริษทัฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

(2) เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้
จ  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

(3) เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/
รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก าหนด
เม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน 

(4) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดย
ใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือ          
แสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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(ข) เงินใหกู้ย้มืและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม
ส าหรับผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถ
ในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายและมูลค่าหลกัประกนั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.9 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 8 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี 
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4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ
จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที  

4.12 หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

 หน้ีสินจากสัญญาประกันภยั ประกอบด้วยส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว ส ารอง                 
ค่าสินไหมทดแทนและส ารองเบ้ียประกนัภยั 

(ก) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั
รวม กบั ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั
รวมสูงกว่าส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการ
ส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมในงบการเงิน 

(1)  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้  านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยั
ต่อดว้ยวธีิการดงัน้ี 

การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล -  วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากสัญญาประกนัภยัต่อค านวณจากเบ้ียประกนัภยั
จ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรม์ประกนัภยัตรงท่ีได้โอนความ
เส่ียงจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 
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(2)  ส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม 

ส ารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมเป็นส ารองประกันภัยท่ีค านวณตามวิธีของ
คณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศ คปภ. โดยมีข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการประมาณการ
เก่ียวข้องกับอัตราการเคลม อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อัตราการบอกเลิกกรมธรรม์ 
ค่าใชจ่้ายและอตัราคิดลด  

(ข) ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก
เม่ือได้รับการแจง้เรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดย
การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนค านวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับ
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี
บริษทัฯไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
และหักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ผลต่างของประมาณการส ารองสินไหมทดแทนท่ีค านวณได ้             
ท่ีสูงกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นส ารองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้ว          
แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) 

(ค) ส ารองเบ้ียประกนัภยั 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
กบัส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวา่
ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส ารอง           
ความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 

(1) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้  านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯยงัคงใหค้วาม
คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน -  วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 
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ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากสัญญาประกนัภยัต่อค านวณจากเบ้ียประกนัภยัจ่าย
จากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียงจาก
การประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 

(2) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ านวนเงินท่ีบริษัทฯจดัสรรไวเ้พื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ                 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูล          
ในอดีต 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
ปรับกบัก าไรสะสมโดยตรง 
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4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.16 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(ข) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มี
ก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
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4.17 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.18 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ         
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.19 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

          มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ  
ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

          ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

         ระดบั 1    ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

          ระดบั 2  ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
 ทางออ้ม 

       ระดบั 3     ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

        ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
อยา่งสม ่าเสมอ 



15 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 

5.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต               
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว               
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม           
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

5.2 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน                 
การพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้
หรือไม ่โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.3 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่าของเบ้ียประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จาก              
การประกันภยัต่อลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจใน          
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน 
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.4 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดงักล่าวมี 
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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5.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจ าเป็นตอ้งประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.6 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี
ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้
จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่า          
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.7 ส ำรองประกนัภัยแบบเบีย้ประกนัภัยรวม 

ส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณจากขอ้
สมมติปัจจุบนัหรือขอ้สมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุด                 
ณ ขณะนั้น โดยข้อสมมติหลกัท่ีใช้จะเก่ียวขอ้งกับอตัราการเคลม อตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ อตัรา             
การบอกเลิกกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายและอตัราคิดลด เป็นตน้ ทั้งน้ีการใช้ขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อ
จ านวนส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม ดงันั้นการปรับปรุงอาจมีข้ึนในอนาคต 

5.8 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณา         
สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และส่วนท่ีเกิดข้ึน
แลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการ ขอ้สมมติหลกั            
ท่ีใช้ในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซ่ึงได้แก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการ                     
ค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทนและอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม 
การประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีท่ีสุดใน
ขณะนั้น ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้
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5.9 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

 ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุดค านวณตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอา
ประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.10 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่าง ๆ
ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.11 สัญญำเช่ำ 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.12 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินกวา่จ านวนท่ีไดบ้นัทึกไว้
แลว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
   
เงินสด  283,776 124,093 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 66,186,030 66,266,810 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา 100,000,000 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 166,469,806 66,390,903 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
0.00 ถึง 1.45 ต่อปี และระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี ตามล าดบั 



18 

7. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
   
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 196,738,091 220,692,075 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 32,313,538 27,020,392 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 19,101,894 12,589,082 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 3,250,505 2,912,528 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 3,081,735 4,193,997 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 6,757,934 6,853,729 
รวม 261,243,697 274,261,803 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (19,329,182) (18,493,809) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 241,914,515 255,767,994 

ส าหรับเบ้ียประกันภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวา่ก าหนดรับช าระ บริษทัฯไดด้ าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
  (จดัประเภทใหม่) 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

- ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 19,539,668 31,408,875 
- ส ารองค่าสินไหมทดแทน 35,382,409 175,581,576 
- ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 101,948,726 152,041,887 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 156,870,803 359,032,338 
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9. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 3,074 2,929 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 168,475,237 74,864,214 
รวม 168,478,311 74,867,143 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (568,154) (588,843) 

ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 167,910,157 74,278,300 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อโดยจ าแนกอายุ
ตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 152,048,707 74,169,696 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 16,388,106 152,921 
คา้งรับเกินระยะเวลา 12 เดือน 38,424 541,597 
รวม 168,475,237 74,864,214 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (568,154) (588,843) 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 167,907,083 74,275,371 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ     
ตราสารทุน 68,741,818 60,252,435 45,498,778 49,175,725 

หน่วยลงทุน 5,819,420 5,837,643 6,000,000 6,000,053 
รวม 74,561,238 66,090,078 51,498,778 55,175,778 

บวก (หกั): ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (8,471,160) - 3,677,000 - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้  66,090,078 66,090,078 55,175,778 55,175,778 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
ตราสารทุน 36,819,031 35,928,209 32,369,651 43,087,616 
หน่วยลงทุน 405,353,739 385,953,159 493,323,980 515,095,340 
หุน้กู ้ 60,000,000 60,670,369 90,008,423 91,610,116 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - - 192,000 
รวม 502,172,770 482,551,737 615,702,054 649,985,072 
บวก (หกั): ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (19,621,033) - 34,283,018 - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (6,496,990) (6,496,990) (6,004,250) (6,004,250) 

เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 476,054,747 476,054,747 643,980,822 643,980,822 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 615,287,633  461,701,535  
สลากออมทรัพย ์ 23,550,000  28,550,000  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 710,046,321  660,249,847  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 49,436,367  -  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด              
เกินกวา่ 3 เดือน 519,000,000  675,000,000  

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 1,917,320,321  1,825,501,382  
เงนิลงทุนทัว่ไป     

ตราสารทุน 2,148,020  2,048,020  
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 2,148,020  2,048,020  

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 2,461,613,166  2,526,706,002  
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10.2 ระยะเวลำคงเหลอืของตรำสำรหนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 ครบก าหนด  
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     
หุน้กู ้ 10,000,000 20,000,000 30,000,000 60,000,000 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 33,065 32,606 604,698 670,369 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย - สุทธิ 10,033,065 20,032,606 30,604,698 60,670,369 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 189,885,821 20,108,632 53,281,120 263,275,573 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 50,016,433 161,377,559 50,000,000 261,393,992 
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ 55,618,068 15,000,000 20,000,000 90,618,068 

สลากออมทรัพย ์ 5,550,000 18,000,000 - 23,550,000 

รวม 301,070,322 214,486,191 123,281,120 638,837,633 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     

หุน้กู ้ 245,531,022 334,162,293 130,353,006 710,046,321 

รวม 245,531,022 334,162,293 130,353,006 710,046,321 

ตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ     
 พนัธบตัรรัฐบาล - 29,436,367 - 29,436,367 

 หุน้กูภ้าคเอกชน - 20,000,000 - 20,000,000 

 รวม - 49,436,367 - 49,436,367 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิทีค่รบก ำหนด                    
เกนิกว่ำ 3 เดอืน     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 369,000,000 150,000,000 - 519,000,000 

รวม 369,000,000 150,000,000 - 519,000,000 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 915,601,344 748,084,851 253,634,126 1,917,320,321 

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี ้- สุทธิ 925,634,409 768,117,457 284,238,824 1,977,990,690 
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(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 ครบก าหนด  
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     
หุน้กู ้ 40,008,423 20,000,000 30,000,000 90,008,423 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 557,597 114,682 929,414 1,601,693 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขำย 40,566,020 20,114,682 30,929,414 91,610,116 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย - 160,855,645 53,767,740 214,623,385 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ - 162,002,914 50,000,000 212,002,914 
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ 10,075,236 15,000,000 10,000,000 35,075,236 

สลากออมทรัพย ์ 10,550,000 18,000,000 - 28,550,000 

รวม 20,625,236 355,858,559 113,767,740 490,251,535 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     

หุน้กู ้ 85,203,372 465,046,475 110,000,000 660,249,847 

รวม 85,203,372 465,046,475 110,000,000 660,249,847 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิทีค่รบก ำหนด                
เกนิกว่ำ 3 เดอืน     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 515,000,000 160,000,000 - 675,000,000 

รวม 515,000,000 160,000,000 - 675,000,000 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 620,828,608 980,905,034 223,767,740 1,825,501,382 

รวมเงนิลงทุนในตรำสำรหนี ้ 661,394,628 1,001,019,716 254,697,154 1,917,111,498 
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10.3 ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

   
ยอดคงเหลือตน้ปี 27,426,415 1,507,318 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งปี (44,847,453) 31,437,696 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายท่ีโอนไปรับรู้                     
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (9,056,598) 961,175 

รวมก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (53,904,051) 32,398,871 
บวก (หกั): ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 10,780,810 (6,479,774) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย                                  

- สุทธิจากภาษีเงินได ้ (43,123,241) 25,919,097 
ยอดคงเหลือปลายปี (15,696,826) 27,426,415 

10.4 เงินลงทุนทีต่ดิภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯน าพนัธบตัร สลากออมทรัพย ์และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี
วนัครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน บางส่วนไปวางไวก้ับนายทะเบียนส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั และบางส่วนน าไปค ้ าประกันภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 28 
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11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนกอายตุามเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย       
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ รวม 

        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,383,098 9,449 2,221,730 362 8,604,828 9,811 8,614,639 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย        
คา้งรับ - สุทธิ 6,383,098 9,449 2,221,730 362 8,604,828 9,811(1) 8,614,639 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ รวม 

        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,282,925 14,759  3,088,372 594 8,371,297 15,353 8,386,650 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย 
 คา้งรับ - สุทธิ 5,282,925 14,759 3,088,372 594 8,371,297 15,353(1) 8,386,650 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค ้ าประกนั ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท กรณีเงินให้กูย้มืท่ีมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั และจะพิจารณาจากวตัถุประสงคท่ี์ขอกูร้วมทั้งความสามารถในการ
ช าระหน้ีของผูข้อกู้ อตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดจากอตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมขั้นต ่า 
(MLR) ของธนาคารพาณิชยไ์ด ้
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  งาน  

 ท่ีดิน อาคาร ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งท า รวม 

รำคำทุน       
1 มกราคม 2560 124,402,866 127,982,811 102,830,811 10,201,332 2,284,000 367,701,820 
ซ้ือเพ่ิม - - 3,952,166 532,444 1,637,650 6,122,260 
โอนเขา้/(ออก) - - 1,096,050 - (1,096,050) - 
โอนไปรายการสินทรัพย ์      
ไม่มีตวัตน - - - - (2,266,000) (2,266,000) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (2,193,004) (1,163,981) - (3,356,985) 

31 ธนัวาคม 2560 124,402,866 127,982,811 105,686,023 9,569,795 559,600 368,201,095 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,443,726 1,880,000 10,200 6,333,926 
โอนเขา้/(ออก) - - 564,700 - (564,700) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (5,714,253) (1,249,000) - (6,963,253) 

31 ธนัวาคม 2561 124,402,866 127,982,811 104,980,196 10,200,795 5,100 367,571,768 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกราคม 2560 - 86,853,701 77,104,426 7,611,024 - 171,569,151 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,657,146 7,284,255 474,576 - 11,415,977 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (2,084,877) (737,941) - (2,822,818) 

31 ธนัวาคม 2560 - 90,510,847 82,303,804 7,347,659 - 180,162,310 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,168,760 7,189,949 528,591 - 10,887,300 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี                             
จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (5,618,555) (1,248,999) - (6,867,554) 

31 ธนัวาคม 2561 - 93,679,607 83,875,198 6,627,251 - 184,182,056 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวาคม 2560 124,402,866 37,471,964 23,382,219 2,222,136 559,600 188,038,785 

31 ธนัวาคม 2561 124,402,866 34,303,204 21,104,998 3,573,544 5,100 183,389,712 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2560      11,415,977 

2561      10,887,300 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส านักงานและยานพาหนะจ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหัก            
ค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 133.4 ล้านบาท และ 133.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั  



26 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์              
ระหวา่งพฒันา รวม 

รำคำทุน    
1 มกราคม 2560 4,465,968 - 4,465,968 
ซ้ือเพ่ิม 84,900 1,141,550 1,226,450 
โอนเขา้/(ออก) 3,407,550 (3,407,550) - 

โอนมาจากอาคาร ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 2,266,000 2,266,000 
31 ธนัวาคม 2560 7,958,418 - 7,958,418 
ซ้ือเพ่ิม 57,074 195,000 252,074 
โอนเขา้/(ออก) 195,000 (195,000) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (285,480) - (285,480) 

31 ธนัวาคม 2561 7,925,012 - 7,925,012 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกราคม 2560 4,036,564 - 4,036,564 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 952,597 - 952,597 
31 ธนัวาคม 2560 4,989,161 - 4,989,161 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,234,501 - 1,234,501 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ี                      

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (285,479) - (285,479) 

31 ธนัวาคม 2561 5,938,183 - 5,938,183 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

31 ธนัวาคม 2560 2,969,257 - 2,969,257 

31 ธนัวาคม 2561 1,986,829 - 1,986,829 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี    

2560   952,597 

2561   1,234,501 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าตดัจ าหน่าย
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวน                    
เงินประมาณ 4.2 ลา้นบาท และ 3.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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14. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก  
ผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงินได้รอตดับัญชีเกดิจำก:   
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,936,259 4,838,657 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,299,398 1,200,850 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั 85,701,077 63,775,548 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 39,490,699 34,519,334 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  16,381,176 20,384,646 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 8,073,192 7,940,860 
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า   
เงินลงทุนเพ่ือคา้ 1,694,232 (735,400) 
เงินลงทุนเผื่อขาย 3,924,207 (6,856,603) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 161,500,240 125,067,892 

14.2 ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี (44,710,961) (36,344,874) 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                   

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 25,518,328 13,956,591 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (19,192,633) (22,388,283) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณก าไรทางบญัชีกับอตัราภาษีเงินได้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

   

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 116,599,560 140,411,245 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษีเงินได ้ (23,319,912) (28,082,249) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี 4,127,279 5,693,966 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (19,192,633) (22,388,283) 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:   
วดัมลูค่าเงินลงทุน (เพ่ิม) ลดระหวา่งปี 8,969,491 (6,287,539) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งปีท่ีโอนไปรับรู้                

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 1,811,319 (192,235) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 10,780,810 (6,479,774) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 133,209 559,087 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน) 10,914,019 (5,920,687) 
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15. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
เงินทดรองจ่าย 7,852,504 7,738,673 
เงินส ารองโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 17,853,071 27,088,682 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,068,702 787,339 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 2,069,851 2,478,709 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 2,059,913 946,260 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 6,511,703 3,167,685 
ลกูหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 1,264,235 1,978,808 
รายไดค้า้งรับ 1,841,190 2,707,835 
อ่ืน ๆ 10,021,416 11,799,637 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 50,542,585 58,693,628 

16. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 

หน้ีสินจาก
สญัญาประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

    
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 326,378,163 (19,539,668) 306,838,495 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 417,606,841 (25,830,227) 391,776,614 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ
รายงาน 91,458,063 (9,552,182) 81,905,881 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 947,683,167 (101,948,726) 845,734,441 

รวม 1,783,126,234 (156,870,803) 1,626,255,431 
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(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 
หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

 (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) 
    
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 242,704,899 (31,408,875) 211,296,024 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 594,897,792 (153,057,521) 441,840,271 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

 รายงาน 124,447,289 (22,524,055) 101,923,234 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 976,234,697 (152,041,887) 824,192,810 

รวม 1,938,284,677 (359,032,338) 1,579,252,339 

ในระหวา่งปี 2561 และ 2560 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาประกนัภยัต่อเพื่อเป็นการบริหารความ
เส่ียงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ
จากการรับประกนัภยั ฝ่ายบริหารไดเ้ปิดเผยภาระหน้ีสินตามสัญญาประกนัทั้งในส่วนของความเสียหายรวม
และความเสียหายสุทธิในงบการเงินน้ี 

16.1 วธีิกำรและข้อสมมติหลกัทีใ่ช้ในกำรประมำณกำร 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการวดัมูลค่าส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวภายใต้
วิธีการประเมินเงินส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียรวม (Gross Premium Valuation) คือ การน าประสบการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงในอดีต มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด (Best Estimate Assumption) ท่ีใชส้ าหรับการ
วดัมูลค่าส ารองประกนัภยั โดยสมมติฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี  

(ก) อตัราการเคลม (Incident rate) 

 ส าหรับผลิตภณัฑ์อุบติัเหตุคุม้ครองสินเช่ือ  PAIG ไดก้ าหนดค่าประมาณการท่ีดีสุด จากประสบการณ์
การเคลมยอ้นหลังของ PAIG พอร์ตโฟลิโอ โดยแยกตามเพศและอายุ และท าการปรับ (Blending)                
ตามหลกัการความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Credibility) กบัขอ้มูลของอุตสาหกรรม 

 ส าหรับผลิตภณัฑ์อุบติัเหตุส่วนบุคคล  PAIB เน่ืองจากบริษทัเพิ่งเร่ิมรับประกนัในปี 2560 จึงมีขอ้มูล
ประสบการณ์การเคลมในอดีตท่ียงัไม่เพียงพอต่อการใช้ค  านวณในทางสถิติได ้(incredibility) ดงันั้น 
จึงก าหนดค่าประมาณการท่ีดีสุด ส าหรับการเคลมเช่นเดียวกับผลิตภณัฑ์ PAIG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
คุม้ครองสินเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั  
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(ข) อตัราการเสียชีวติจากอุบติัเหตุ 

 ส าหรับอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ไดอ้า้งอิงอตัรามาจาก สถิติกระทรวงสาธารณะสุข เน่ืองจาก
ขอ้มูลประสบการณ์จริงในอดีตมีนอ้ยมาก 

(ค) อตัราการบอกเลิกกรมธรรม ์(Lapse rate) 

 ส าหรับผลิตภณัฑ์ PAIG ไดก้ าหนดค่าประมาณการท่ีดีสุด มาจากประสบการณ์ยอ้นหลงัของ PAIG 
พอร์ตโฟลิโอ โดยจ าแนกตามระยะเวลาการบอกเลิกกรมธรรม ์(Lapse duration)  

 ส าห รับผลิตภัณฑ์  PAIB เน่ืองจาก เน่ืองจากบริษัท เพิ่ ง เร่ิม รับประกันในปี  2560 จึงมีข้อมูล
ประสบการณ์การเคลมในอดีตท่ียงัไม่เพียงพอต่อการใช้ค  านวณในทางสถิติได้ (incredibility) จึง
เลือกใชค้่าเดียวกบัผลิตภณัฑ ์PAIG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑคุ์ม้ครองสินเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(ง) ค่าใชจ่้าย (Expense) 

 ส าหรับค่าใชจ่้ายรวมทั้งอตัราเงินเฟ้อในส่วนของ PAIG และ PAIB นั้น ไดอ้า้งอิงมาจากประสบการณ์
ค่าใชจ่้ายของแผนกจดัการสินไหมทดแทนในส่วนของประกนัภยัอ่ืนโดยยกเวน้ค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1)  ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงกรมธรรม์ (Acquisition Cost) เน่ืองจากไม่ มีค่าใช้จ่ายส่วนน้ีอีก                    
ในอนาคต 

2)  ค่าใชจ่้ายในการรักษากรมธรรม ์(Maintenance Expense) เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่วนน้ีรับผิดชอบโดย
ธนาคารท่ีออกกรมธรรมใ์หลู้กคา้ 

(จ) อตัราคิดลด (Discount rate) 

 อตัราคิดลดจะใชค้่าท่ีมากกวา่ระหวา่ง  

1)  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลท่ีไม่มีดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีค านวณกบั  

2)  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 8 ไตรมาสตามประกาศของส านกังาน คปภ. 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ในการประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯใช้วิธีการคณิตศาสตร์ประกันภัยในการเลือก
ค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด เช่น วิธีการพฒันาสินไหมทดแทน วิธี Bornhuetten ferguson หรือวิธี Expected 
claim เป็นตน้ ตามความเหมาะสมของแต่ละวธีินั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพและปริมาณของขอ้มูล 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการวดัมูลค่าส ารองค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดข้ึนจากสัญญาประกนัภยั คือ 
รูปแบบการเกิดและการพฒันาการของค่าสินไหมทดแทนในอนาคตนั้นจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกนักบั
ประสบการณ์ในอดีต โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการ มีดงัน้ี 
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(ก) อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุด 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุดคือค่าประมาณการของอตัราส่วนระหวา่งค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์และเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ส าหรับปีอุบติัเหตุล่าสุด อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุดนั้นถูกคดัเลือกโดยอ้างอิงจากประสบการณ์และอตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์ในอดีตเป็นหลกั 

(ข) ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก 

ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก คืออตัราส่วนระหวา่งค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนสะสม ณ ช่วง
พฒันาการท่ีสองและช่วงพฒันาการแรก โดยปัจจยัดงักล่าวถูกคดัเลือกโดยอา้งอิงจากค่าเฉล่ียในอดีต
เป็นหลกั ปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อการประมาณส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้
รับรายงานในงวดอุบติัเหตุล่าสุด 

16.2 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
  (จดัประเภทใหม่) 
ยอดคงเหลือตน้ปี - ตามท่ีเคยรายงานไว ้ - - 
โอนจากส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้                                   

- ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 242,704,899 190,758,329 
ยอดคงเหลือตน้ปี - ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 242,704,899 190,758,329 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 91,269,199 56,197,045 
ส ารองลดลงจากกรมธรรมป์ระกนัภยั (7,595,935) (4,250,475) 
ยอดคงเหลือปลายปี 326,378,163 242,704,899 
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16.3 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
ยอดคงเหลือตน้ปี 719,345,081 626,131,515 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 1,159,911,822 1,284,572,239 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน  (29,281,319) 7,212,405 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณส ารอง                  

ค่าสินไหมทดแทน (32,989,226) (4,233,808) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,307,921,454) (1,194,337,270) 
ยอดคงเหลือปลายปี 509,064,904 719,345,081 

16.4 ตำรำงพฒันำกำรค่ำสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน:          

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,440.3 798.6 940.8 884.8 982.1 1,125.2 1,217.2 972.6  
 - หน่ึงปีถดัไป 1,250.2 705.4 979.7 876.9 1,023.2 1,127.2 1,096.6   
 - สองปีถดัไป 1,069.3 681.3 942.0 859.2 1,025.7 1,097.5    
 - สามปีถดัไป 1,071.4 682.0 943.8 857.6 999.3     
 - ส่ีปีถดัไป 1,072.7 681.5 942.8 848.3      
 - ห้าปีถดัไป 1,073.1 682.9 942.8       
 - หกปีถดัไป 1,117.1 682.7        
 - เจด็ปีถดัไป 1,109.3         

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 1,109.3 682.7 942.8 848.3 999.3 1,097.5 1,096.6 972.6  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (1,108.6) (681.3) (939.0) (839.3) (990.6) (1,083.6) (1,018.6) (619.0)  

สุทธิ 0.7 1.4 3.8 9.0 8.7 13.9 78.0 353.6 469.1 

ส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้      20.8 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนปี 2554 และการจ่ายยงัไม่ส้ินสุด      10.4 
อ่ืนๆ         8.7 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      509.0 
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน:          

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 792.7 767.8 873.5 839.0 873.5 1,002.8 1,050.2 912.1  
 - หน่ึงปีถดัไป 735.1 683.2 910.0 836.8 898.9 1,013.3 1,027.4   
 - สองปีถดัไป 699.5 659.0 873.0 820.2 903.2 1,000.7    
 - สามปีถดัไป 702.5 659.5 874.9 821.0 889.6     
 - ส่ีปีถดัไป 702.9 659.1 873.9 816.5      
 - ห้าปีถดัไป 702.6 660.5 874.2       
 - หกปีถดัไป 704.5 660.3        
 - เจด็ปีถดัไป 703.8         
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 703.8 660.3 874.2 816.5 889.6 1,000.7 1,027.4 912.1  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (703.3) (658.8) (870.5) (807.4) (883.3) (987.9) (954.9) (585.2)  
สุทธิ 0.5 1.5 3.7 9.1 6.3 12.8 72.5 326.9 433.3 
ส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้      20.8 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนปี 2554 และการจ่ายยงัไม่ส้ินสุด      10.4 
อ่ืนๆ         9.2 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ      473.7 

16.5 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้ 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
  (จดัประเภทใหม่) 
ยอดคงเหลือตน้ปี - ตามท่ีเคยรายงานไว ้ - 1,178,556,600 
โอนเป็นส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว                 

- ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 976,234,697 (190,758,329) 
ยอดคงเหลือตน้ปี - หลงัจดัประเภทใหม่ 976,234,697 987,798,271 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 1,856,726,049 1,958,654,719 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (1,885,277,579) (1,970,218,293) 
ยอดคงเหลือปลายปี 947,683,167 976,234,697 

17. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 205,943,223 148,497,005 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 54,260,005 67,842,499 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 260,203,228 216,339,504 
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18. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

การเปล่ียนแปลงของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

   
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้ปี 39,704,301 39,630,315 
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,731,147 2,918,265 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,013,470 1,028,037 
รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั:   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,028,544 1,378,248 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (519,009) 198,762 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (843,490) 1,218,424 

หกั: ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (5,749,004) (6,667,750) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายปี 40,365,959 39,704,301 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงานของบริษทัฯประมาณ 12 ปี และ 10 ปี ตามล าดบั และบริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์
พนกังานดงักล่าวภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 1.0 ลา้นบาท และ 4.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
อตัราคิดลด 2.8 2.7 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.0 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 3.0 - 20.0 7.0 - 20.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ขอ้สมมติฐาน ขอ้สมมติเปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัที่                            
31 ธนัวาคม 2561                     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัที่                                   
31 ธนัวาคม 2560                     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

    
อตัราคิดลด + 1% (3.2) (2.7) 
 - 1% 3.7 3.0 
อตัราการข้ึนเงินเดือน + 1% 3.8 3.1 
 - 1% (3.3) (2.8) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน + 10% (1.5) (1.3) 
 - 10% 1.6 1.5 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็น 
การแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสิน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 10.6 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจาก                 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

19. หนีสิ้นอื่น 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,634,397 3,268,146 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,425,518 2,140,690 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด 10,595,206 14,678,923 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 28,246,693 27,296,614 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,078,741 20,805,646 
เงินรับฝากจากตวัแทน 63,440,068 29,037,421 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ - 2,550,524 
อ่ืน ๆ 20,316,454 18,278,056 
รวมหน้ีสินอ่ืน 142,737,077 118,056,020 
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20. ส ำรองตำมกฎหมำย  

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือกรรมการผูอ้  านวยการ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินาศภยั 2 ส่วน
งาน คือการรับประกนัภยัรถและการรับประกนัภยัอ่ืน 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและ
หน้ีสินรวมในงบการเงิน 

 บริษทัฯไม่มีรายการระหวา่งส่วนงานด าเนินงานในระหวา่งปี 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้ นรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน                
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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 ก าไรขาดทุนตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย: บาท) 

 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (จดัประเภทใหม่)  (จดัประเภทใหม่) 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั       
เบ้ียประกนัภยัรับ 1,409,316,115 1,451,305,493 628,958,725 630,288,115 2,038,274,840 2,081,593,608 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการ                    
เอาประกนัภยัต่อ (8,365,737) (8,604,909) (219,740,222) (281,460,959) (228,105,959) (290,065,868) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,400,950,378 1,442,700,584 409,218,503 348,827,156 1,810,168,881 1,791,527,740 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อน (19,913,669) 51,066,463 (1,627,963) 5,390,082 (21,541,632) 56,456,545 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ        
จากการเอาประกนัภยัต่อ 1,381,036,709 1,493,767,047 407,590,540 354,217,238 1,788,627,249 1,847,984,285 

รายไดค้่าจา้งและบ าเหน็จจากการ            
เอาประกนัภยัต่อ - - 58,596,284 56,539,057 58,596,284 56,539,057 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 1,381,036,709 1,493,767,047 466,186,824 410,756,295 1,847,223,533 1,904,523,342 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั       
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาวเพ่ิมข้ึน - - 95,542,471 68,776,649 95,542,471 68,776,649 

ค่าสินไหมทดแทน 877,647,892 960,470,415 219,993,386 327,080,421 1,097,641,278 1,287,550,836 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 
 การประกนัภยัต่อ - - (112,635,228) (191,719,010) (112,635,228) (191,719,010) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่าย 237,699,603 232,422,941 43,544,466 39,290,519 281,244,069 271,713,460 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 90,477,029 104,833,228 94,280,908 78,134,121 184,757,937 182,967,349 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั           
ก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 1,205,824,524 1,297,726,584 340,726,003 321,562,700 1,546,550,527 1,619,289,284 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั 175,212,185 196,040,463 125,460,821 89,193,595 300,673,006 285,234,058 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     (283,473,800) (282,004,404) 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั     17,199,206 3,229,654 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     79,901,739 104,749,202 
ก าไรจากเงินลงทุน     12,875,814 5,416,054 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม     (12,148,159) 3,313,843 
รายไดอ่ื้น     18,770,960 23,702,492 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้     116,599,560 140,411,245 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (19,192,633) (22,388,283) 

ก ำไรส ำหรับปี     97,406,927 118,022,962 

  



39 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเบ้ียประกนัภยัรับผ่านบริษทันายหน้ารายใหญ่ 
(มียอดเบ้ียประกนัภยัรับเกินกว่าอตัราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบ้ียประกนัภยัรับในแต่ละปี) หน่ึงราย ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนเงิน 504.3 ลา้นบาท และ 740.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานประกนัภยั
รถคิดเป็นอตัราร้อยละ 25 และร้อยละ 36 ตามล าดบั ของเบ้ียประกนัภยัรับทั้งหมดในแต่ละปี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 
ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 

สินทรัพย/์หน้ีสิน                      
ท่ีปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     
31 ธนัวาคม 2561 171,633,186 395,062,290 3,046,015,945 3,612,711,421 
31 ธนัวาคม 2560 147,575,042 541,503,591 2,989,601,289 3,678,679,922 
หนีสิ้น     
31 ธนัวาคม 2561 1,184,572,522 898,359,202 209,610,337 2,292,542,061 
31 ธนัวาคม 2560 1,179,613,451 1,009,854,327 167,193,634 2,356,661,412 

22. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

   

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 99,978,283 103,970,188 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 59,882,980 61,034,640 

ค่าภาษีอากร 1,629,313 1,497,276 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  830,283 2,037,597 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 121,152,941 113,464,703 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 283,473,800 282,004,404 
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
  (จดัประเภทใหม่) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 95,542,471 68,776,649 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 906,909,310 1,018,526,826 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่าย 281,244,069 271,713,460 
ค่าใชจ่้ายเงินสมทบ 27,639,183 40,230,263 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 97,211,368 77,102,896 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 220,785,117 223,060,289 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 59,882,980 61,034,640 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  830,283 2,037,597 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 112,691,891 116,646,989 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27,287,655 22,164,079 

รวมค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 1,830,024,327 1,901,293,688 

24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน          
ในอตัราร้อยละ 4 ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 และ 2560 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 8.1 ลา้นบาท 
และ 8.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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26. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในปี 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล          
ปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 
31.28 2.25 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 24.32 1.75 
รวม  55.60 4.00 

    
เงินปันผลระหวา่งกาล               
ปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 
45.18 3.25 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 19.46 1.40 
รวม  64.64 4.65 

27. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

27.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ตรงสิน จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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27.2 รำยกำรระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เบีย้ประกนัภัยรับ   
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั(1) 504.3 740.1 
   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 0.9 0.9 
   บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จ ากดั 0.4 0.4 
   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 4.7 4.7 
   บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ ากดั 0.6 0.6 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จจ่ำย   
   บริษทั ตรงสิน จ ากดั 86.9 127.1 
(1) เบ้ียประกนัภยัรับจากนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

 

ประเภทรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายการก าหนดราคา 
เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่าย เป็นปกติทางการคา้ของนายหนา้ประกนัวินาศภยั 

27.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 136.0 137.7 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ากดั 23.7 23.8 
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27.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

   
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 20.1 20.8 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 0.9 3.0 
รวม 21.0 23.8 

28. ทรัพย์สินทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯได้วางทรัพยสิ์นเพื่อเป็นหลักทรัพยป์ระกันและเงินส ารอง
ประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยัและวางไวก้บัศาลและหน่วยงานอ่ืนเพื่อ 
ค  ้าประกนัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 14.0 14.4 14.0 14.6 

เงนิส ำรองประกนัภัยวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 225.0 228.4 225.0 234.8 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบัศำล     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 0.6 0.6 3.2 3.2 

ค ำ้ประกนัภำระผูกพนัตำมปกตธุิรกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 12.1 12.3 12.1 12.7 
สลากออมทรัพย ์ 2.6 2.6 2.6 2.6 
 14.7 14.9 14.7 15.3 

 



44 

29. เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 33,984,268 28,783,185 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัในปี 5,095,083 5,201,083 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 39,079,351 33,984,268 

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีและบริหารอาคาร อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

จ่ายช าระภายใน 2561 2560 
   
1 ปี 8.4 5.7 
1 - 3 ปี 0.8 1.0 

30.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมี
ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนรวม 196.7 ลา้นบาท และ 476.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงผลของการพิจารณาดงักล่าวยงัไม่
ส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้พิจารณาประมาณการค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและบันทึกเป็นส ารอง           
ค่าสินไหมทดแทนไวแ้ลว้ในงบการเงินเป็นจ านวน 37.0 ลา้นบาท และ 40.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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31.  ควำมเส่ียงของบริษัทประกนัวนิำศภัย 

31.1 ควำมเส่ียงจำกกำรรับประกนัภัย 

 บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารจดัการความเส่ียงด้านการรับประกันภยั ท่ีครอบคลุมถึงวตัถุประสงค ์
กระบวนการ การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานด้านการรับประกันภัยเป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการจดัการบริหารความเส่ียง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
ท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและความรุนแรงของความเสียหายซ่ึงเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการ
ก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน และการพิจารณารับประกนัภยั ดงัน้ี 

(ก)  ดา้นการก าหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละการพิจารณารับประกนั 

  บริษทัฯก าหนดเง่ือนไขและอตัราเบ้ียประกนัภยัของแต่ละผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง
โดยการพิจารณาจากสถิติหรือข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับความเส่ียง มีการส ารวจภยัก่อนรับประกันภัย                 
จดัอบรมให้พนักงานมีความรู้ในการพิจารณารับประกนัภยั และทบทวนนโยบายการรับประกนัภยั
เป็นประจ า 

(ข)  ดา้นการพิจารณาตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน 

 บริษทัฯมีนโยบายการบนัทึกค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั นอกจากน้ี บริษทัฯ            
ใหน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัค านวณจ านวนเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้มัน่ใจวา่การค านวณ
เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนมีความถูกตอ้งเหมาะสม 

(ค)  ดา้นการประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯด าเนินการโอนความเส่ียงภัยไปให้ผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง มีระบบการ
ตรวจสอบใหมี้การเอาประกนัภยัต่อจนครบถว้นก่อนรับประกนัภยั ติดตามพิจารณาความเพียงพอของ
การเอาประกันภยัต่อเป็นประจ า เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้ งน้ีเพื่อไม่ให ้                
มีผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเงินของบริษทัฯ 

(ง)  ดา้นการกระจุกตวั 

 บริษทัฯมีการกระจายผลิตภณัฑ์และช่องทางการขายผ่านหลายช่องทาง นอกจากน้ี บริษทัฯกระจาย
การเอาประกนัภยัต่อไปยงับริษัทรับประกันภัยต่อหลายบริษัท  เพื่อไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวตาม
แนวทางท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีหน้าท่ีติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า  เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการ              
รับประกนัภยับรรลุตามวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัฯรับทราบเป็น
ประจ าทุกไตรมาส 
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 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยแยก
ตามประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
 ส ารองประกนัภยั

ส าหรับสญัญา
ประกนัภยั           

ระยะยาวก่อน 
การประกนัภยัต่อ 

ส ารองประกนัภยั
ส าหรับสญัญา
ประกนัภยั         

ระยะยาวส่วนท่ี
เอาประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยั
ส าหรับสญัญา
ประกนัภยั           

ระยะยาวก่อน 
การประกนัภยัต่อ 

ส ารองประกนัภยั
ส าหรับสญัญา
ประกนัภยั         

ระยะยาวส่วนท่ี
เอาประกนัภยัต่อ สุทธิ 

    (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 326.4 (19.5) 306.9 242.7 (31.4) 211.3 
รวม 326.4 (19.5) 306.9 242.7 (31.4) 211.3 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
 ส ารอง                 

เบ้ียประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารอง                 
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอา           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารอง                 
เบ้ียประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารอง                 
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอา           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
    (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) 
อคัคีภยั 14.7 (8.1) 6.6 12.8 (8.2) 4.6 
ทางทะเลและขนส่ง 13.1 (7.0) 6.1 12.0 (6.8) 5.2 
รถยนต ์ 719.7 - 719.7 699.8 - 699.8 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 148.2 (43.6) 104.6 137.6 (40.5) 97.1 
เบด็เตล็ด 51.9 (43.2) 8.7 114.0 (96.5) 17.5 
รวม 947.6 (101.9) 845.7 976.2 (152.0) 824.2 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
 ส ารอง                   

ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

ส ารอง                      
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารอง                   
ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

ส ารอง                      
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       
อคัคีภยั 11.8 (7.9) 3.9 7.4 (4.2) 3.2 
ทางทะเลและขนส่ง 4.9 (2.7) 2.2 3.4 (1.6) 1.8 
รถยนต ์ 426.3 - 426.3 447.5 - 447.5 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 46.3 (9.8) 36.5 62.1 (20.5) 41.6 
เบด็เตล็ด 19.7 (15.0) 4.7 198.9 (149.3) 49.6 
รวม 509.0 (35.4) 473.6 719.3 (175.6) 543.7 
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 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ี
และความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ี             
คาดไว ้

ผลกระทบต่อส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ขอ้สมมติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 

 
ขอ้สมมติท่ี
เปล่ียนแปลง 

ส ารองประกนัภยั
ส าหรับสญัญา
ประกนัภยัระยะ
ยาวก่อนการรับ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ส ารองประกนัภยั
ส าหรับสญัญา
ประกนัภยัระยะ
ยาวหลงัการรับ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                  
ภาษีเงินได ้                    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

      
อตัรามรณะ + 12% 12.2 11.1 (11.1) (8.9) 
 - 12% (12.2) (11.1) 11.1 8.9 
อตัราการบอกเลิกกรมธรรม ์ + 17% (0.04) (0.04) 0.04 0.03 
 - 17% 0.04 0.04 (0.04) (0.03) 
ค่าใชจ่้าย + 5% 0.1 0.1 (0.1) (0.1) 
อตัราคิดลด - 5% 0.2 0.2 (0.2) (0.1) 

ผลกระทบต่อส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

ขอ้สมมติท่ี
เปล่ียนแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                  
ภาษีเงินได ้                    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

      
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปี
อุบติัเหตุล่าสุด 

+ 10% 20.8 10.7 (10.7) (8.6) 

 - 10% (15.7) (10.1) 10.1 8.1 
ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก + 10% 21.7 20.5 (20.5) (16.4) 
 - 10% (21.9) (20.6) 20.6 16.5 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 
 

ขอ้สมมติท่ี
เปล่ียนแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                  
ภาษีเงินได ้                    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

      
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปี
อุบติัเหตุล่าสุด 

+ 10% 23.5 21.6 (21.6) (17.3) 

 - 10% (23.5) (21.6) 21.6 17.3 
ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก + 10% 14.4 12.7 (12.7) (10.2) 
 - 10% (14.4) (12.7) 12.7 10.2 

31.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  (ก) ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ี
คู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้บริษทัฯ            
มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินให้กู้ยืม สินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

นโยบายในการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือของบริษทัฯ คือ บริษทัฯมีการวเิคราะห์ความสามารถ
ในการช าระหน้ีของผูข้อกู ้ประกอบกบัพิจารณาวงเงินสินเช่ือต่อหลกัประกนัก่อนท่ีจะน าเสนอให้
คณะกรรมการหรือผูมี้อ านาจพิจารณาอนุมติัเงินกูพ้นกังานและเน้นการให้สินเช่ือแก่พนักงานเป็น
หลกัเพื่อลดความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้

(ข) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหาย
อนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯไม่มีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 
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  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

นโยบายในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือบริษทัฯจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุต่าง ๆ 
กนั ตามนโยบายของคณะกรรมการลงทุนเพื่อควบคุมระดับความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย ประกอบกับการลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดซ่ึงท าให้ไม่มี
ผลกระทบจากการวดัมูลค่าตามราคาตลาดท่ีจะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยต์  ่าลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยท่ี์ส าคญัสามารถจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
และส าหรับสินทรัพย์ท่ี มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมี                 
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ ดอกเบ้ีย อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
        
รายการเทียบเท่าเงินสด 100.0 - - 58.2 8.0 166.2 0.00% - 1.45% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 295.5 196.5 123.3 - - 615.3 0.00% - 6.80% 
สลากออมทรัพย ์ 5.6 18.0 - - - 23.6 0.33% - 0.83% 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 255.5 354.2 161.0 - - 770.7 2.03% - 5.75% 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 49.4 - - - 49.4 3.90% - 4.00% 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  369.0 150.0 - - - 519.0 1.46% - 4.00% 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 8.6 - 8.6 2.90% - 12.00% 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ ดอกเบ้ีย อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
        
รายการเทียบเท่าเงินสด - - - 40.3 26.1 66.4 0.00% - 1.20% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 10.1 358.2 113.8 - - 482.1 1.94% - 6.80% 
สลากออมทรัพย ์ 10.6 18.0 - - - 28.6 0.42% - 0.93% 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 125.8 464.8 140.9 - - 731.5 2.03% - 5.75% 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  515.0 160.0 - - - 675.0 1.50% - 4.00% 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 8.4                   - 8.4 2.90% - 12.00% 
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เงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อ ลูกหน้ีจาก
สัญญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย จึงไม่มี
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุนท่ีอาจท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งราคา
จะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็นส่วนท่ีเป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงอาศยัความรวดเร็วและเช่ียวชาญใน
การลงทุนและสามารถปรับการลงทุนได้ทนัต่อสถานการณ์ คณะกรรมการลงทุนของบริษทัฯจึง
พิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมมาช่วยดูแลเพื่อลดความเส่ียง
ของการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ส าหรับส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย บริษทัฯจะ
ลงทุนเอง โดยเป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อลดความความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาตลาด โดย
ลงทุนในหุน้และหน่วยลงทุนท่ีมีพื้นฐานดีและจ่ายปันผลสม ่าเสมอ   

(ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัได้เม่ือ              
ครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอ
ตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ บริษทัฯจะจดัสรรเงินลงทุนในรูปแบบเงินฝาก
ประจ าหลายๆ ช่วงเวลาและกองทุนตลาดเงินท่ีพร้อมเปล่ียนเป็นเงินสด อีกทั้งยงัลงทุนในหลกัทรัพย์
ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีมีสภาพคล่องสูงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษทัฯสามารถลดความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่องไดเ้ป็นอยา่งดี 
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วนัท่ีครบก าหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.5 100.0 - - - 166.5 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 481.5 925.7 768.1 284.2 2.1 2,461.6 
เงินใหกู้ย้มื - 1.0 4.1 3.5 - 8.6 
สินทรัพย์จำกสัญญำประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 241.9 - - - 241.9 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 167.9 - - - 167.9 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ี
เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - 28.9 6.5 - - 35.4 

หนี้สินจำกสัญญำประกนัภัย       
ส ารองค่าสินไหมทดแทน - 378.9 114.2 16.0 - 509.1 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 260.2 - - - 260.2 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.4 - - - - 66.4 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 607.6 661.4 1,001.0 254.7 2.0 2,526.7 
เงินใหกู้ย้มื - 0.6 4.4 3.4 - 8.4 
สินทรัพย์จำกสัญญำประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 255.8 - - - 255.8 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 74.3 - - - 74.3 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ี
เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - 72.3 2.3 101.0 - 175.6 

หนี้สินจำกสัญญำประกนัภัย       
ส ารองค่าสินไหมทดแทน - 475.4 103.7 140.2 - 719.3 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 216.3 - - - 216.3 
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31.3 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ           
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 60.3 60.3 - - 60.3 
หน่วยลงทุน 5.8 - 5.8 - 5.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
ตราสารทุน 35.9 35.9 - - 35.9 
หน่วยลงทุน 386.0 125.3 260.7 - 386.0 
หุน้กู ้ 60.7 - 60.7 - 60.7 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 166.5 166.5 - - 166.5 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 615.3 - 625.1 - 625.1 
สลากออมทรัพย ์ 23.6 - 23.6 - 23.6 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 710.0 - 717.2 - 717.2 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 49.4 - 49.5 - 49.5 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 519.0 519.0 - - 519.0 

เงินลงทุนทัว่ไป 2.1 - - 2.1 2.1 
เงินใหกู้ย้มื 8.6 - - 8.6 8.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินลงทุนเพื่อคา้      
ตราสารทุน 49.2 49.2 - - 49.2 
หน่วยลงทุน 6.0 - 6.0 - 6.0 

เงินลงทุนเผือ่ขาย      
ตราสารทุน 43.1 43.1 - - 43.1 
หน่วยลงทุน 515.1 109.0 406.1 - 515.1 
หุน้กู ้ 91.6 - 91.6 - 91.6 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.2 0.2 - - 0.2 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.4 66.4 - - 66.4 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 461.7 - 481.9 - 481.9 
สลากออมทรัพย ์ 28.6 - 28.6 - 28.6 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 660.2 - 672.4 - 672.4 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 675.0 675.0 - - 675.0 

เงินลงทุนทัว่ไป 2.0 - - 2.0 2.0 
เงินใหกู้ย้มื 8.4 - - 8.4 8.4 

  การจดัล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบ         
งบการเงินขอ้ท่ี 4.19 

  วธีิการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว  

(ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ ตราสารหน้ีต่างประเทศ และตราสารหน้ี
ภาคเอกชน) แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือค านวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย
ผูจ้ดัการกองทุน เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดค านวณโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่า เช่น อ้างอิงจากราคาซ้ือขายของเงินลงทุนอ่ืนท่ีคล้ายคลึงท่ีมีตลาดรองรับ หรือ
วเิคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) เงินใหกู้ย้มืแสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในการคิดลด 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงค์หลกัในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน
และด ารงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ คปภ.  

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีข้ึนในเดือน มีนาคม 2562 ให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิปี 2561 จ  านวน 4.20 บาท              
ต่อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้จ านวน 2.25 บาทต่อหุ้น คงคา้งจ่ายเงินปันผลอีก
จ านวน 1.95 บาทต่อหุน้ จ  านวน 27.11 ลา้นบาท 

34. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ีใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน               
ปีปัจจุบนัและเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงการจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของ
เจา้ของตามท่ีไดร้ายงานไว ้

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ตามท่ี                              
จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ี                         
เคยรายงานไว ้

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก ำไรหรือขำดทุน   
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) จากปีก่อน 56,456,545 (12,320,104) 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 68,776,649 - 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 


