บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้ำของและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุ
สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้รวม
วิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย
ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
เบีย้ ประกันภัยรับ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 2,038 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯรับประกันภัยจำกผูเ้ อำประกันภัยรำยย่อย
ผ่ำนนำยหน้ำและตัวแทน และมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจำนวนมำก โดยอำศัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรคำนวณและบันทึกกำรรับรู ้เบี้ยประกันภัยรับเป็ นรำยได้ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบ
เบี้ยประกันภัยรับว่ำได้รับรู ้เป็ นรำยได้ดว้ ยมูลค่ำที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่ มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับกำรคำนวณและกำรบันทึกรับรู ้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่ มทดสอบข้อมูลหลักใน
รำยงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและสอบทำนกรมธรรม์และรำยกำรสลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู ้เป็ นเบี้ย
ประกันภัยรับของบริ ษทั ฯในรอบระยะเวลำบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ้ นงวด นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วเิ ครำะห์
เปรี ยบเทียบรำยได้เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตำมประเภทกำรรับประกันภัยและสุ่ มทดสอบรำยกำรปรับปรุ ง
บัญชีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยรับที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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สารองค่ าสิ นไหมทดแทน
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีสำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนจำนวน 509 ล้ำนบำท (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย) คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 22
ของหนี้สินรวม สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนเป็ นประมำณกำรสำรองในส่ วนของควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับ
รำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับรำยงำน สำรองดังกล่ำวคำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้อ
สมมติบำงประกำรที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรสำรองดังกล่ำว ดังนั้น ข้ำพเจ้ำ
จึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่ มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน สุ่ มทดสอบรำยกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมกับ
แฟ้ มสิ นไหมรำยใหญ่ วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลควำมถี่ของกำรเกิดควำมเสี ยหำยและมูลค่ำควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น
จริ งเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนรำยงำนกำรประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่จดั ทำโดย
นักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยโดยเปรี ยบเทียบยอดสำรองของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำนวณได้กบั ที่บนั ทึกไว้ในบัญชี
ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรคำนวณรวมถึงกำรเปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ใน
ปี ก่อนและสุ่ มทดสอบข้อมูลที่นกั คณิ ตศำสตร์ใช้ในกำรคำนวณกับข้อมูลสิ นไหมทดแทนปั จจุบนั และในอดีต
ของบริ ษทั ฯ
การทดสอบความเพียงพอของสารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะยาว
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 16 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีสำรองประกันภัย
สำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวจำนวน 326 ล้ำนบำท (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย)
ยอดเงินสำรองนี้คำนวณโดยอ้ำงอิงตำมวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่
มีผลบังคับอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และบริ ษทั ฯได้ทดสอบควำมเพียงพอของจำนวนสำรองประกันภัย
ดังกล่ำว โดยเปรี ยบเทียบกับจำนวนสำรองที่คำนวณจำกวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม หำกสำรอง
ประกันภัยไม่เพียงพอบริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่ำงเป็ นค่ำใช้จ่ำยและแสดงรำยกำรสำรองแบบเบี้ยประกันภัยรวมใน
งบกำรเงิน ซึ่งวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมต้องใช้ขอ้ สมมติในกำรคำนวณ อำทิ อัตรำกำรเคลม
อัตรำกำรเสี ยชีวติ จำกอุบตั ิเหตุ อัตรำกำรบอกเลิกกรมธรรม์ ค่ำใช้จ่ำยและอัตรำคิดลด เป็ นต้น กำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดงั กล่ำวจะมีผลกระทบต่อยอดสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรของ
บริ ษทั ฯต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรเลือกใช้ขอ้ สมมติดงั กล่ำว ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำร
ตรวจสอบควำมเพียงพอของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
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ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่ มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในรวมถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษทั ฯที่
เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกสำรองประกันภัย ทดสอบกำรคำนวณสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ สอบทำน
รำยงำนกำรประมำณกำรสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวที่จดั ทำโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
โดยเปรี ยบเทียบยอดสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวที่คำนวณจำกวิธีสำรองประกันภัยแบบ
เบี้ยประกันภัยรวมกับที่บนั ทึกไว้ในบัญชี ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณ
สุ่ มทดสอบข้อมูลที่นกั คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยใช้ในกำรคำนวณกับข้อมูลทำงบัญชีและแหล่งที่มำของข้อมูล
นอกจำกนี้ขำ้ พเจ้ำได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบรำยกำรเคลื่อนไหวของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวด้วย
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำร
ที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำร
หรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผล
ของกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อในสถำนกำรณ์
ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ
จะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ณริ ศรำ ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2561

(หน่วย: บาท)
2560

6
7, 27.3

166,469,806
241,914,515
11,908,780
156,870,803
167,910,157

66,390,903
255,767,994
13,363,526
359,032,338
74,278,300

2,461,613,166
8,604,828
183,389,712
1,986,829
161,500,240
50,542,585
3,612,711,421

2,526,706,002
8,371,297
188,038,785
2,969,257
125,067,892
58,693,628
3,678,679,922

8
9
10
11
12
13
14.1
15

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ น
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 20,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 13,900,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

16
17

2561

(หน่วย: บาท)
2560

1,783,126,234
260,203,228
32,460,678
40,365,959
33,648,885
142,737,077
2,292,542,061

1,938,284,677
216,339,504
12,101,371
39,704,301
32,175,539
118,056,020
2,356,661,412

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

20

24,848,787
6,163,850
571,416,714

24,848,787
6,163,850
530,142,623

10.3

(15,696,826)
1,320,169,360
3,612,711,421
-

27,426,415
1,322,018,510
3,678,679,922
-

18
27.3
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
หมายเหตุ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

(หน่วย: บาท)
2560
(จัดประเภทใหม่)

27.2

2,038,274,840
(228,105,959)
1,810,168,881

2,081,593,608
(290,065,868)
1,791,527,740

34

(21,541,632)
1,788,627,249
58,596,284
79,901,739
12,875,814
(12,148,159)
18,770,960
1,946,623,887

56,456,545
1,847,984,285
56,539,057
104,749,202
5,416,054
3,313,843
23,702,492
2,041,704,933

34

95,542,471
1,097,641,278
(112,635,228)
281,244,069
184,757,937
283,473,800
1,830,024,327
116,599,560
(19,192,633)
97,406,927

68,776,649
1,287,550,836
(191,719,010)
271,713,460
182,967,349
282,004,404
1,901,293,688
140,411,245
(22,388,283)
118,022,962

27.2
22
23
14.2

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
บวก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี (ขำดทุน)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14.2

14.2

25

(หน่วย: บาท)
2560
(จัดประเภทใหม่)

2561

(53,904,051)
10,780,810

32,398,871
(6,479,774)

(43,123,241)

25,919,097

(666,045)
133,209

(2,795,434)
559,087

(532,836)
(43,656,077)
53,750,850

(2,236,347)
23,682,750
141,705,712

7.01

8.49

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) จากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

26

2561

(หน่วย: บาท)
2560

2,055,339,015
34,027,712
57,818,370
23,538,115
18,381,565
(1,309,335,953)
(279,699,521)
(185,057,052)
(238,601,348)
(24,484,863)
10,087,301
(233,532)
161,779,809

2,033,515,146
(23,035,251)
70,252,727
28,755,260
23,656,493
(1,192,937,638)
(273,446,923)
(187,664,755)
(279,205,000)
(28,318,596)
(128,047,338)
(460,517)
43,063,608

485,094
485,094

580,166
580,166

(6,333,926)
(252,074)
(6,586,000)
(6,100,906)

(6,122,260)
(1,226,450)
(7,348,710)
(6,768,544)

(55,600,000)
(55,600,000)
100,078,903
66,390,903
166,469,806

(64,635,000)
(64,635,000)
(28,339,936)
94,730,839
66,390,903

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ขาดทุน)
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

26

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
และชาระแล้ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

139,000,000
139,000,000

594,436,835
594,436,835

24,848,787
24,848,787

6,163,850
6,163,850

478,991,008
118,022,962
(2,236,347)
115,786,615
(64,635,000)
530,142,623

1,507,318
25,919,097
25,919,097
27,426,415

1,244,947,798
118,022,962
23,682,750
141,705,712
(64,635,000)
1,322,018,510

139,000,000
139,000,000

594,436,835
594,436,835

24,848,787
24,848,787

6,163,850
6,163,850

530,142,623
97,406,927
(532,836)
96,874,091
(55,600,000)
571,416,714

27,426,415
(43,123,241)
(43,123,241)
(15,696,826)

1,322,018,510
97,406,927
(43,656,077)
53,750,850
(55,600,000)
1,320,169,360

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
ข้ อที่ เรื่อง
หน้ ำที่
1. ข้อมูลบริ ษทั ฯ .................................................................................................................................................. 1
2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน .......................................................................................................................... 1
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ............................................................................................................. 1
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ....................................................................................... 15
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ................................................................................................................ 17
7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ ..................................................................................................................................... 18
8. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ..................................................................................................................... 18
9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ...................................................................................................................... 19
10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ................................................................................................................................. 20
11. เงินให้กยู้ มื ..................................................................................................................................................... 24
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ................................................................................................................................ 25
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ...................................................................................................................................... 26
14. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภาษีเงินได้ .................................................................................................. 27
15. สิ นทรัพย์อื่น .................................................................................................................................................. 29
16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย .......................................................................................................................... 29
17. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ ............................................................................................................................ 34
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ................................................................................................................ 35
19. หนี้สินอื่น ...................................................................................................................................................... 36
20. สารองตามกฎหมาย ....................................................................................................................................... 37
21. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน .......................................................................................................... 37
22. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ............................................................................................................................ 39
23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ..................................................................................................................................... 40
24. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ................................................................................................................................... 40
25. กาไรต่อหุ น้ .................................................................................................................................................... 40
26. เงินปั นผลจ่าย ................................................................................................................................................. 41
27. รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ........................................................................................................... 41
28. ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน ............................................................................................................................. 43
29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย ................................................................................................................ 44
30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น .............................................................................................................. 44

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
ข้ อที่ เรื่อง
หน้ ำที่
31. ความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกันวินาศภัย ........................................................................................................... 45
32. การบริ หารจัดการทุน ..................................................................................................................................... 54
33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ...................................................................................................... 54
34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน ............................................................................................................. 54
35. การอนุมตั ิงบการเงิน ...................................................................................................................................... 54

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั เอ็น . เอส. อัลลายแอนซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ดังกล่าวถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯในอัตรา
ร้อยละ 28.75 ของทุ นออกจาหน่ ายและชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ การรับประกัน
วินาศภัย โดยมีสานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร และ 27 สาขาย่อยในต่างจังหวัด ที่อยูข่ องบริ ษทั ฯตามที่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 767 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงิ น นี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติวิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัดทาขึ้นตามวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
ซึ่ งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) และ
เป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงินที่กาหนดในประกาศคปภ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาใน
การจัดทาและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 4 เรื่ อง สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ส าหรับ งบการเงิ นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้ รั บ
การปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ตั ิ น้ ี ไ ม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับ ใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าว
ได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้ มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัดเจนเกี่ ยวกับ วิธี ป ฏิ บ ัติท างการบัญ ชี และการให้ แนวปฏิ บ ัติ
ทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บ ปรุ งดังกล่ าวส่ วนใหญ่ จะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญ ต่ องบการเงิ น เมื่ อน ามาถื อปฏิ บ ัติ อย่างไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการ
รับรู ้ รายได้ที่เกิ ดขึ้ นจากสัญญาที่ ทากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่ กิ จการคาดว่าจะมี สิ ท ธิ ได้รับ จากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ ก ารที่ ได้ส่ งมอบให้ แก่ ลูก ค้า และ
กาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น า
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ให้ ท างเลื อ กส าหรั บ ผู ้รั บ ประกั น ภัย ที่ เข้ าเงื่ อ นไขตามที่ ระบุ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้ ให้ ส ามารถยกเว้น การถื อปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิ น
เป็ นการชั่วคราว และให้ถือปฏิ บ ตั ิตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมู ลส าหรั บธุ รกิ จประกันภัย (เมื่ อมี การประกาศใช้) แทน ส าหรั บรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ มก่ อนวันที่
1 มกราคม 2565 หรื อก่ อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญาประกันภัย (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้) มีผลบังคับ
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างพิ จารณาทางเลื อกที่ อาจมี ผลกระทบต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับ ใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุ บ นั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทาง
การเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
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ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่อ งบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น า
มาตรฐานกลุ่ ม ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ตั ิ และอยู่ระหว่างการพิ จารณาทางเลื อกตามที่ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย ให้ไว้
4.

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยและเบี้ยประกัยภัยต่อรับ
หัก ด้วยมู ล ค่ าของกรมธรรม์ที่ ย กเลิ ก และการส่ ง คื น เบี้ ย ประกัน ภัย และปรั บ ปรุ ง ด้วยส ารองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ ยประกันภัยรั บ โดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที่ ที่ มีผลบังคับ ใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
เบี้ ยประกันภัยต่อรั บถื อเป็ นรายได้เมื่ อบริ ษ ทั ฯได้รับใบคาขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ
(ค) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่คา้ งชาระ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
(ง) กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
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4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ ยงจากการประกันภัย
ให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตามจานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
จากการรั บ ประกันภัยโดยตรงและจากการรั บ ประกัน ภัย ต่อ และส าหรั บ ทั้งความเสี ยหายที่ ได้รับ
รายงานแล้วและที่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง และรายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วย
มูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี)
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู ้ เป็ นรายการหักค่าสิ นไหมทดแทนเมื่อได้บนั ทึก
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อ
ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื่อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจานวนที่ได้รับแจ้ง
(ค) ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน คื อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่ ไม่เกี่ ยวกับการรั บ ประกันภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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4.3 กำรจัดประเภทสั ญญำประกันภัย
บริ ษ ทั ฯจัดประเภทของสั ญ ญาประกันภัยและสั ญ ญาประกันภัยต่อโดยการพิ จารณาลักษณะของสั ญ ญา
ประกัน ภัย โดยสั ญ ญาประกัน ภัย คื อ สั ญ ญาซึ่ งผูร้ ั บ ประกัน ภัย รั บ ความเสี่ ย งด้า นการรั บ ประกัน ภัย ที่ มี
นัย ส าคัญ จากคู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง (ผูเ้ อาประกัน ภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผูเ้ อา
ประกัน ภัยหากเหตุ การณ์ ในอนาคตอันไม่ แน่ น อนที่ ระบุ ไว้ (เหตุ ก ารณ์ ที่ เอาประกันภัย ) เกิ ดผลกระทบ
ในทางลบต่ อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิ จารณาว่ามี ก ารรั บ ความเสี่ ยงด้านการรั บ ประกัน ภัย ที่ มี นัยส าคัญ
หรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจากจานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับ
ภาระผูก พันที่ จะต้องจ่ ายตามสั ญ ญาหากไม่ มี ส ถานการณ์ ที่ รับ ประกันภัยเกิ ดขึ้ น ซึ่ งหากไม่ เข้าเงื่ อนไข
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็ นสัญญาการลงทุน ซึ่ งสัญญาการลงทุน
คือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทาให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงทางการเงินแต่
ไม่ได้ทาให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่สาคัญ ความเสี่ ยงทางการเงิน ได้แก่ ความ
เสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคา
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสาคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา
ณ วันเริ่ ม ต้น สั ญ ญา หากสั ญ ญาใดจัดประเภทเป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย แล้วจะยังคงเป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย
ตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั้งหมดถูกทาให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภท
เป็ นสั ญ ญาการลงทุ น ณ วัน เริ่ ม ต้น สั ญ ญา อาจจะถู ก จัดประเภทเป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย ในเวลาต่ อมาได้
หากพบว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการ
เบิกใช้
4.5 เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิ น และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกโดยการเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.6 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจานวนสารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ ง
ประกอบด้วย (ก) สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (ข) สารองค่าสิ นไหมทดแทน และ
(ค) ส ารองเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ย งั ไม่ ถื อเป็ นรายได้ ทั้งนี้ ประมาณขึ้ น โดยอ้างอิ งสั ญ ญาประกัน ภัย ต่ อ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคานวณสารองประกันภัย
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์จ ากการประกัน ภัย ต่ อ โดยพิ จ ารณาจากผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้าง
และสถานะปั จจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อการด้อยค่าตั้งเพิ่ม (ลด)
บันทึกโดยเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.7 ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบไปด้วยจานวนเงินค้างรับเกี่ยวกับประกันภัยต่อและเงินวางไว้
จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับ เกี่ ยวกับการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบ าเหน็ จ
ค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรั บอื่น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บเงิ นไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงิน และตามสถานะปั จจุบนั ของเงิ นค้างรับ
จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึก
บัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างปี
(ข) เจ้าหนี้ บ ริ ษ ทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยเงิ นมัดจาที่ บริ ษทั ถื อไว้จากการเอาประกันภัยต่ อและเงิ น
ค้างจ่ายเกี่ยวกับประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ ให้กบั
บริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นสารองสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิ จการเดี ยวกัน (ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชาระจานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชาระหนี้สิน
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4.8 สิ นทรัพย์ ลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
(1) เงิ น ลงทุ นเพื่ อค้าแสดงตามมู ล ค่ ายุติธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ายุติธ รรมของหลักทรั พ ย์
บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
(2) เงินลงทุ นเผื่อขายแสดงตามมูล ค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรั พ ย์
ดังกล่ าวบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้
จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
(3) เงิ น ลงทุ น ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนดแสดงมู ล ค่ า ตามวิ ธี ร าคาทุ น ตัด จ าหน่ า ย บริ ษ ัท ฯตัด บัญ ชี
ส่ วนเกิ น/รับรู ้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจานวนที่ ตดั จาหน่ าย/
รับรู ้น้ ี จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้ จดั เป็ นประเภทที่จะถือจนครบกาหนด
เมื่อบริ ษทั ฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน
(4) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตาม
ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทาการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คานวณโดย
ใช้อตั ราผลตอบแทนที่ ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูล ค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุ น
คานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุ นของเงิ นลงทุ น เมื่อมี การจาหน่ ายเงิ นลงทุน
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชี และมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ โอนจะบันทึ กในส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ นหรื อ
แสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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(ข) เงินให้กยู้ มื และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงิ นให้กู้ยืม แสดงตามมู ลค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษ ัท ฯบันทึ ก ค่าเผื่อหนี้ ส งสั ยจะสู ญของเงิ นให้ กู้ยืม
สาหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถ
ในการชาระหนี้ของลูกหนี้ แต่ละรายและมูลค่าหลักประกัน ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึก
บัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.9 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณจากราคาทุ น ของสิ นทรั พ ย์โดยวิธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

20
3-8
5-7

ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ น ไม่มีการคิ ดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ ดินและ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจาหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลัง การรั บ รู ้ รายการเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษ ัท ฯตัดจ าหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนที่ มี อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากัดอย่างมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด การด้อยค่ า บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ ายและวิ ธี ก ารตัดจ าหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี
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4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะท าการประเมิ นการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าใน
ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นเมื่ อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
หากในการประเมิ นการด้อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ มี ข ้อบ่ งชี้ ที่ แสดงให้เห็ น ว่าผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อ นได้ห มดไปหรื อ ลดลง บริ ษ ัท ฯจะประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื น ของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าที่ รับรู ้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชี ที่ควรจะเป็ น หากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯ
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
4.12 หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
หนี้ สิ นจากสั ญ ญาประกันภัย ประกอบด้วยส ารองประกันภัยส าหรั บ สั ญ ญาประกันภัยระยะยาว ส ารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและสารองเบี้ยประกันภัย
(ก) สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเที ยบมูลค่าสารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย
รวม กับ สารองเบี้ ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าสารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย
รวมสู งกว่าส ารองเบี้ ยประกันภัยที่ ย งั ไม่ถื อเป็ นรายได้ บริ ษ ทั ฯจะรั บ รู ้ ส่ วนต่ างและแสดงรายการ
สารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมในงบการเงิน
(1) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัย
ต่อด้วยวิธีการดังนี้
การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่ งส่ วนยีส่ ิ บสี่ )

สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อคานวณจากเบี้ยประกันภัย
จ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่ นเดี ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความ
เสี่ ยงจากการประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
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(2) สารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม
ส ารองประกั น ภัย แบบเบี้ ยประกั น ภัย รวมเป็ นส ารองประกัน ภัย ที่ ค านวณตามวิ ธี ข อง
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ตามประกาศ คปภ. โดยมี ข ้อ สมมติ ห ลัก ที่ ใ ช้ใ นการประมาณการ
เกี่ ย วข้อ งกับ อัต ราการเคลม อัต ราการเสี ย ชี วิต จากอุ บ ัติ เหตุ อัต ราการบอกเลิ ก กรมธรรม์
ค่าใช้จ่ายและอัตราคิดลด
(ข) สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจานวนที่ จะจ่ายจริ ง ส่ วนสารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึ ก
เมื่ อได้รับการแจ้งเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้งและโดย
การประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกิ นทุนประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทนคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคานวณจาก
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสาหรับ
ความสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่
บริ ษทั ฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
และหักมูลค่ าซากและการรับ คืนอื่น ผลต่างของประมาณการส ารองสิ นไหมทดแทนที่ คานวณได้
ที่สูงกว่าค่าสิ นไหมทดแทนที่ ได้รับรู ้ ไปแล้วในบัญชี จะรับรู้เป็ นสารองความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR)
(ค) สารองเบี้ยประกันภัย
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
กับสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่า
ส ารองเบี้ ยประกัน ภัย ที่ ย งั ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ บริ ษ ัท ฯจะรั บ รู ้ ส่ ว นต่ า งและแสดงรายการส ารอง
ความเสี่ ยงที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดในงบการเงิน
(1) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีการดังนี้
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที่ยว การประกัน - ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วนั ที่
อุบตั ิเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุม้ ครอง กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ฯยังคงให้ความ
คุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย
การประกันภัยอื่น
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่ งส่ วนยีส่ ิ บสี่ )
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สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อคานวณจากเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ ยงจาก
การประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
(2) สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
ส ารองความเสี่ ย งภัยที่ ย งั ไม่ สิ้ น สุ ด เป็ นจานวนเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯจัดสรรไว้เพื่ อชดใช้ค่ าสิ น ไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่
ซึ่ งค านวณโดยวิธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย บริ ษ ัท ฯใช้ก ารประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด ของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่ เหลื ออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ในอดีต
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ทั ฯและพนัก งานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พ นักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่
เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ ทนั ที ในส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและ
ปรับกับกาไรสะสมโดยตรง
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4.14 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ ก ประมาณการหนี้ สิ นไว้ในบัญ ชี เมื่ อภาระผูก พันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ ก ารณ์ ในอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่า บริ ษ ัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญาเช่ าอาคารและอุ ปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.16 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่ าที่ มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่ บริ ษ ทั ฯจะมี ก าไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษ ทั ฯจะไม่ มี
กาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
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4.17 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จการที่ มี อานาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ยัง หมายรวมถึ งบุ ค คลซึ่ งมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.19 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับ จากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่น โดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อ
ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
อย่างสม่าเสมอ
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการดังกล่ าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี ที่
สาคัญมีดงั นี้

5.1 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเที ยบเคี ยงกับ ตัวแปรที่ มี อยู่ในตลาด โดยค านึ งถึ งความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต
สภาพคล่ อง ข้อมู ลความสัม พัน ธ์ และการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ าของเครื่ องมื อทางการเงิ นในระยะยาว
การเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
5.2 กำรรับรู้ และกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ น
ในการพิ จ ารณาการรั บ รู้ ห รื อ การตัด รายการสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้ว
หรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
5.3 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญและค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
ในการประมาณค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ และค่ า เผื่อ การด้อยค่ าของเบี้ ย ประกัน ภัย ค้างรั บ สิ น ทรั พ ย์จาก
การประกันภัยต่ อลู กหนี้ จากสัญ ญาประกันภัยต่อและเงิ นให้กู้ยืม ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึ งประสบการณ์ การเก็บเงิ น
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
5.4 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมี
ข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้น การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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5.5 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯจาเป็ นต้องประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.6 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับ รู ้
จานวนสิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิ จารณาถึ งจานวนกาไรทางภาษี ที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.7 สำรองประกันภัยแบบเบีย้ ประกันภัยรวม
สารองประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวมคานวณตามวิธีของคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งประมาณจากข้อ
สมมติ ปั จจุ บนั หรื อข้อสมมติ ที่ก าหนดตั้งแต่ วนั เริ่ ม รับ ประกัน โดยสะท้อนถึ งการประมาณการที่ ดีที่ สุ ด
ณ ขณะนั้น โดยข้อสมมติ หลัก ที่ ใช้จะเกี่ ยวข้องกับ อัตราการเคลม อัตราการเสี ยชี วิตจากอุ บตั ิเหตุ อัตรา
การบอกเลิ กกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายและอัตราคิดลด เป็ นต้น ทั้งนี้ การใช้ขอ้ สมมติ ที่แตกต่างกันอาจมี ผลต่อ
จานวนสารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม ดังนั้นการปรับปรุ งอาจมีข้ ึนในอนาคต
5.8 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯต้องประมาณการส ารองค่ าสิ น ไหมทดแทนโดยแยกพิ จารณา
สองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานความเสี ยหายแล้ว และส่ วนที่เกิ ดขึ้น
แล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในการประมาณการ ข้อสมมติหลัก
ที่ ใ ช้ใ นการประมาณการดัง กล่ า วประกอบด้วยข้อ มู ล ในอดี ต ซึ่ งได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชาระค่าสิ นไหมทดแทนและอัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
การประมาณการดังกล่ าวต้องใช้ดุลยพิ นิจของฝ่ ายบริ หารซึ่ งสะท้อนถึ งการประมาณการอย่างดี ที่ สุดใน
ขณะนั้น ซึ่ งเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งได้
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5.9 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สารองประกันภัยสาหรับความเสี่ ยงภัยที่ไม่สิ้นสุ ดคานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลื ออยู่ ซึ่ งการประมาณเงินสารองดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.10 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ
ในการประมาณการนั้น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น เงิ น เดื อนในอนาคต อัต รามรณะ และอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.11 สั ญญำเช่ ำ
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.12 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจานวนที่ได้บนั ทึกไว้
แล้วในงบการเงิน
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

283,776
66,186,030
100,000,000
166,469,806

2560
124,093
66,266,810
66,390,903

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
0.00 ถึง 1.45 ต่อปี และระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี ตามลาดับ
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7.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับโดยจาแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ ง
ชาระนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

2561

2560

196,738,091
32,313,538
19,101,894
3,250,505
3,081,735
6,757,934
261,243,697
(19,329,182)
241,914,515

220,692,075
27,020,392
12,589,082
2,912,528
4,193,997
6,853,729
274,261,803
(18,493,809)
255,767,994

สาหรั บ เบี้ ยประกันภัยค้างรั บจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษ ทั ฯได้กาหนดหลักเกณฑ์การติ ดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ากาหนดรับชาระ บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2561
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
- สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

19,539,668
35,382,409
101,948,726
156,870,803

2560
(จัดประเภทใหม่)
31,408,875
175,581,576
152,041,887
359,032,338
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9.

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2561
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2560

3,074
168,475,237
168,478,311
(568,154)
167,910,157

2,929
74,864,214
74,867,143
(588,843)
74,278,300

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลื อของเงินค้างรับเกี่ ยวกับการประกันภัยต่อโดยจาแนกอายุ
ตามเงินต้นที่คา้ งชาระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2561
ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

152,048,707
16,388,106
38,424
168,475,237
(568,154)
167,907,083

2560
74,169,696
152,921
541,597
74,864,214
(588,843)
74,275,371
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2561
2560
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หุน้ กู้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

68,741,818
5,819,420
74,561,238
(8,471,160)
66,090,078

60,252,435
5,837,643
66,090,078
66,090,078

45,498,778
6,000,000
51,498,778
3,677,000
55,175,778

49,175,725
6,000,053
55,175,778
55,175,778

36,819,031
405,353,739
60,000,000
502,172,770
(19,621,033)
(6,496,990)
476,054,747

35,928,209
385,953,159
60,670,369
482,551,737
(6,496,990)
476,054,747

32,369,651
493,323,980
90,008,423
615,702,054
34,283,018
(6,004,250)
643,980,822

43,087,616
515,095,340
91,610,116
192,000
649,985,072
(6,004,250)
643,980,822

615,287,633
23,550,000
710,046,321
49,436,367

461,701,535
28,550,000
660,249,847
-

519,000,000
1,917,320,321

675,000,000
1,825,501,382

2,148,020
2,148,020
2,461,613,166

2,048,020
2,048,020
2,526,706,002
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10.2 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

น้อยกว่า 1 ปี
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุน้ กู้
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเผือ่ ขำย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
รวม
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุน้ กู้
รวม
ตรำสำรหนีต้ ่ ำงประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
หุน้ กูภ้ าคเอกชน
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีค่ รบกำหนด
เกินกว่ ำ 3 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - สุ ทธิ

รวม

10,000,000
33,065
10,033,065

20,000,000
32,606
20,032,606

30,000,000
604,698
30,604,698

60,000,000
670,369
60,670,369

189,885,821
50,016,433
55,618,068
5,550,000
301,070,322

20,108,632
161,377,559
15,000,000
18,000,000
214,486,191

53,281,120
50,000,000
20,000,000
123,281,120

263,275,573
261,393,992
90,618,068
23,550,000
638,837,633

245,531,022
245,531,022

334,162,293
334,162,293

130,353,006
130,353,006

710,046,321
710,046,321

-

29,436,367
20,000,000
49,436,367

-

29,436,367
20,000,000
49,436,367

369,000,000
369,000,000
915,601,344
925,634,409

150,000,000
150,000,000
748,084,851
768,117,457

253,634,126
284,238,824

519,000,000
519,000,000
1,917,320,321
1,977,990,690
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(หน่วย: บาท)

น้อยกว่า 1 ปี
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุน้ กู้
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
รวม
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุน้ กู้
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีค่ รบกำหนด
เกินกว่ ำ 3 เดือน
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้

31 ธันวาคม 2560
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

40,008,423
557,597
40,566,020

20,000,000
114,682
20,114,682

30,000,000
929,414
30,929,414

90,008,423
1,601,693
91,610,116

10,075,236
10,550,000
20,625,236

160,855,645
162,002,914
15,000,000
18,000,000
355,858,559

53,767,740
50,000,000
10,000,000
113,767,740

214,623,385
212,002,914
35,075,236
28,550,000
490,251,535

85,203,372
85,203,372

465,046,475
465,046,475

110,000,000
110,000,000

660,249,847
660,249,847

515,000,000
515,000,000
620,828,608
661,394,628

160,000,000
160,000,000
980,905,034
1,001,019,716

223,767,740
254,697,154

675,000,000
675,000,000
1,825,501,382
1,917,111,498
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10.3 ส่ วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวัดมูลค่ ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ยอดคงเหลือต้นปี
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปี
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปรับรู ้
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
รวมกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี

27,426,415
(44,847,453)

1,507,318
31,437,696

(9,056,598)
(53,904,051)
10,780,810

961,175
32,398,871
(6,479,774)

(43,123,241)
(15,696,826)

25,919,097
27,426,415

10.4 เงินลงทุนทีต่ ดิ ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯนาพันธบัตร สลากออมทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่ มี
วัน ครบก าหนดเกิ น กว่า 3 เดื อน บางส่ วนไปวางไว้ก ับ นายทะเบี ยนส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย และบางส่ วนนาไปค้ าประกันภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28
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11. เงินให้ ก้ ูยมื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับจาแนกอายุตามเงินต้น
และดอกเบี้ยที่คา้ งชาระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

31 ธันวาคม 2561
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

เงินต้น

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ

รวม

6,383,098

9,449

2,221,730

362

8,604,828

9,811

8,614,639

6,383,098

9,449

2,221,730

362

8,604,828

9,811(1)

8,614,639

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้างรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

31 ธันวาคม 2560
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

เงินต้น

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ

รวม

5,282,925

14,759

3,088,372

594

8,371,297

15,353

8,386,650

5,282,925

14,759

3,088,372

594

8,371,297

15,353(1)

8,386,650

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กู้ยืมแก่ พนักงานโดยมี บุคคลค้ าประกัน กาหนดวงเงิ นกู้สูงสุ ดไม่เกิ น 20 เท่ าของเงิ นเดื อน แต่ไม่เกิ น
500,000 บาท กรณี เงินให้กยู้ มื ที่มีอสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกัน วงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน และจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ขอกูร้ วมทั้งความสามารถในการ
ช าระหนี้ ของผูข้ อกู้ อัตราดอกเบี้ ยเงิ นให้ กู้ยืมอาจพิ จารณาเพิ่ มหรื อลดจากอัตราดอกเบี้ ยเงิ นให้กู้ยืมขั้นต่ า
(MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์ได้
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12. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

124,402,866
-

127,982,811
-

102,830,811
3,952,166
1,096,050

10,201,332
532,444
-

2,284,000
1,637,650
(1,096,050)

367,701,820
6,122,260
-

124,402,866
124,402,866

127,982,811
127,982,811

(2,193,004)
105,686,023
4,443,726
564,700
(5,714,253)
104,980,196

(1,163,981)
9,569,795
1,880,000
(1,249,000)
10,200,795

(2,266,000)
559,600
10,200
(564,700)
5,100

(2,266,000)
(3,356,985)
368,201,095
6,333,926
(6,963,253)
367,571,768

-

86,853,701
3,657,146

77,104,426
7,284,255

7,611,024
474,576

-

171,569,151
11,415,977

-

90,510,847
3,168,760

(2,084,877)
82,303,804
7,189,949

(737,941)
7,347,659
528,591

-

(2,822,818)
180,162,310
10,887,300

-

93,679,607

(5,618,555)
83,875,198

(1,248,999)
6,627,251

-

(6,867,554)
184,182,056

31 ธันวาคม 2560

124,402,866

37,471,964

23,382,219

2,222,136

559,600

188,038,785

31 ธันวาคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

124,402,866

34,303,204

21,104,998

3,573,544

5,100

183,389,712

รำคำทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(ออก)
โอนไปรายการสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่างทา

รวม

2560

11,415,977

2561

10,887,300

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงานและยานพาหนะจานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิ มก่ อนหัก
ค่ าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์ดังกล่ าวมี จ านวนเงิ น ประมาณ 133.4 ล้านบาท และ 133.6 ล้า นบาท
ตามลาดับ
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13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า/(ออก)
โอนมาจากอาคาร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า/(ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

4,465,968
84,900
3,407,550
7,958,418
57,074
195,000
(285,480)
7,925,012

1,141,550
(3,407,550)
2,266,000
195,000
(195,000)
-

4,465,968
1,226,450
2,266,000
7,958,418
252,074
(285,480)
7,925,012

4,036,564
952,597
4,989,161
1,234,501

-

4,036,564
952,597
4,989,161
1,234,501

(285,479)
5,938,183

-

(285,479)
5,938,183

31 ธันวาคม 2560

2,969,257

-

2,969,257

31 ธันวาคม 2561
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี

1,986,829

-

1,986,829

2560

952,597

2561

1,234,501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯมี โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ าตัดจาหน่ าย
หมดแล้ว แต่ ย งั ใช้ ง านอยู่ ราคาทุ น เดิ ม ก่ อ นหั ก ค่ า ตัด จ าหน่ า ยสะสมของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วมี จ านวน
เงินประมาณ 4.2 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามลาดับ
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14. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ (หนี้ สิน) ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี เกิ ดจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีดว้ ยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2561

2560

4,936,259
1,299,398
85,701,077
39,490,699
16,381,176
8,073,192

4,838,657
1,200,850
63,775,548
34,519,334
20,384,646
7,940,860

1,694,232
3,924,207
161,500,240

(735,400)
(6,856,603)
125,067,892

14.2 ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

(44,710,961)

(36,344,874)

25,518,328
(19,192,633)

13,956,591
(22,388,283)
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รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ก ับผลคู ณก าไรทางบัญชี ก ับอัตราภาษี เงิ นได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คูณอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

116,599,560

140,411,245

20%
(23,319,912)

20%
(28,082,249)

4,127,279
(19,192,633)

5,693,966
(22,388,283)

จานวนภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
วัดมูลค่าเงินลงทุน (เพิ่ม) ลดระหว่างปี
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปี ที่โอนไปรับรู ้
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่แสดงในส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน)

8,969,491

(6,287,539)

1,811,319
10,780,810
133,209
10,914,019

(192,235)
(6,479,774)
559,087
(5,920,687)
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15. สิ นทรัพย์อนื่
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม

เงินทดรองจ่าย
เงินสารองโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกาหนด
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

2561

2560

7,852,504
17,853,071
1,068,702
2,069,851
2,059,913
6,511,703
1,264,235
1,841,190
10,021,416
50,542,585

7,738,673
27,088,682
787,339
2,478,709
946,260
3,167,685
1,978,808
2,707,835
11,799,637
58,693,628

16. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

326,378,163

(19,539,668)

306,838,495

417,606,841

(25,830,227)

391,776,614

91,458,063
947,683,167
1,783,126,234

(9,552,182)
(101,948,726)
(156,870,803)

81,905,881
845,734,441
1,626,255,431
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(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
หนี้สินจาก
หนี้สินส่ วนที่เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
รายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

242,704,899

(31,408,875)

211,296,024

594,897,792

(153,057,521)

441,840,271

124,447,289
976,234,697
1,938,284,677

(22,524,055)
(152,041,887)
(359,032,338)

101,923,234
824,192,810
1,579,252,339

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็ นการบริ หารความ
เสี่ ยงจากการรับประกันภัย ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารจะบริ หารความเสี่ ยงโดยการพิจารณาภาระความเสี ยหายสุ ทธิ
จากการรับประกันภัย ฝ่ ายบริ หารได้เปิ ดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกันทั้งในส่ วนของความเสี ยหายรวม
และความเสี ยหายสุ ทธิ ในงบการเงินนี้
16.1 วิธีกำรและข้ อสมมติหลักทีใ่ ช้ ในกำรประมำณกำร
ข้อสมมติ หลัก ในการประมาณการวัดมู ลค่ าส ารองประกันภัยส าหรั บ สั ญญาประกันภัยระยะยาวภายใต้
วิธีการประเมิ นเงิ นสารองประกันภัยแบบเบี้ ยรวม (Gross Premium Valuation) คือ การนาประสบการณ์ ที่
เกิดขึ้นจริ งในอดีต มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าประมาณการที่ดีที่สุด (Best Estimate Assumption) ที่ใช้สาหรับการ
วัดมูลค่าสารองประกันภัย โดยสมมติฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีดงั นี้
(ก) อัตราการเคลม (Incident rate)
สาหรับผลิตภัณฑ์อุบตั ิเหตุคุม้ ครองสิ นเชื่อ PAIG ได้กาหนดค่าประมาณการที่ดีสุด จากประสบการณ์
การเคลมย้อนหลังของ PAIG พอร์ ตโฟลิ โอ โดยแยกตามเพศและอายุ และท าการปรั บ (Blending)
ตามหลักการความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility) กับข้อมูลของอุตสาหกรรม
สาหรับผลิตภัณฑ์อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล PAIB เนื่ องจากบริ ษทั เพิ่งเริ่ มรับประกันในปี 2560 จึงมีขอ้ มูล
ประสบการณ์ การเคลมในอดี ตที่ยงั ไม่เพียงพอต่อการใช้คานวณในทางสถิ ติได้ (incredibility) ดังนั้น
จึ งกาหนดค่าประมาณการที่ ดีสุ ด ส าหรับการเคลมเช่ นเดี ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ PAIG ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์
คุม้ ครองสิ นเชื่อที่คล้ายคลึงกัน
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(ข) อัตราการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
สาหรับอัตราการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ ได้อา้ งอิงอัตรามาจาก สถิติกระทรวงสาธารณะสุ ข เนื่ องจาก
ข้อมูลประสบการณ์จริ งในอดีตมีนอ้ ยมาก
(ค) อัตราการบอกเลิกกรมธรรม์ (Lapse rate)
สาหรับผลิตภัณฑ์ PAIG ได้กาหนดค่าประมาณการที่ ดีสุด มาจากประสบการณ์ ยอ้ นหลังของ PAIG
พอร์ตโฟลิโอ โดยจาแนกตามระยะเวลาการบอกเลิกกรมธรรม์ (Lapse duration)
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ PAIB เนื่ องจากเนื่ องจากบริ ษั ท เพิ่ ง เริ่ มรั บ ประกั น ในปี 2560 จึ ง มี ข้ อ มู ล
ประสบการณ์ ก ารเคลมในอดี ตที่ ย งั ไม่ เพี ย งพอต่ อการใช้ค านวณในทางสถิ ติไ ด้ (incredibility) จึ ง
เลือกใช้ค่าเดียวกับผลิตภัณฑ์ PAIG ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์คุม้ ครองสิ นเชื่อที่คล้ายคลึงกัน
(ง) ค่าใช้จ่าย (Expense)
สาหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งอัตราเงินเฟ้ อในส่ วนของ PAIG และ PAIB นั้น ได้อา้ งอิงมาจากประสบการณ์
ค่าใช้จ่ายของแผนกจัดการสิ นไหมทดแทนในส่ วนของประกันภัยอื่นโดยยกเว้นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ ม าซึ่ งกรมธรรม์ (Acquisition Cost) เนื่ อ งจากไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ วนนี้ อี ก
ในอนาคต
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษากรมธรรม์ (Maintenance Expense) เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ รับผิดชอบโดย
ธนาคารที่ออกกรมธรรม์ให้ลูกค้า
(จ) อัตราคิดลด (Discount rate)
อัตราคิดลดจะใช้ค่าที่มากกว่าระหว่าง
1) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ย ณ วันที่คานวณกับ
2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 8 ไตรมาสตามประกาศของสานักงาน คปภ.
สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
ในการประมาณการส ารองค่ า สิ น ไหมทดแทน บริ ษ ัท ฯใช้วิ ธี ก ารคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ในการเลื อ ก
ค่าประมาณการที่ ดีที่ สุ ด เช่ น วิธีก ารพัฒนาสิ นไหมทดแทน วิธี Bornhuetten ferguson หรื อวิธี Expected
claim เป็ นต้น ตามความเหมาะสมของแต่ละวิธีน้ นั ซึ่งขึ้นอยูก่ บั คุณภาพและปริ มาณของข้อมูล
ข้อสมมติหลักในการประมาณการวัดมูลค่าสารองค่าสิ นไหมทดแทนอันเกิ ดขึ้นจากสัญญาประกันภัย คื อ
รู ปแบบการเกิ ดและการพัฒนาการของค่าสิ นไหมทดแทนในอนาคตนั้นจะเป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกันกับ
ประสบการณ์ในอดีต โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการ มีดงั นี้
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(ก) อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนในปี อุบตั ิเหตุล่าสุ ด
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนในปี อุบตั ิเหตุล่าสุ ดคือค่าประมาณการของอัตราส่ วนระหว่างค่าสิ นไหม
ทดแทนสั ม บู รณ์ และเบี้ ยประกันภัยที่ ถื อเป็ นรายได้ส าหรั บ ปี อุ บ ตั ิ เหตุ ล่าสุ ด อัตราส่ วนค่ าสิ นไหม
ทดแทนในปี อุ บ ตั ิ เหตุ ล่าสุ ดนั้นถู กคัดเลื อกโดยอ้างอิ งจากประสบการณ์ และอัตราส่ วนค่าสิ นไหม
ทดแทนสัมบูรณ์ในอดีตเป็ นหลัก
(ข) ปัจจัยการพัฒนาสิ นไหมทดแทนแรก
ปั จจัยการพัฒนาสิ นไหมทดแทนแรก คืออัตราส่ วนระหว่างค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นสะสม ณ ช่ วง
พัฒนาการที่สองและช่วงพัฒนาการแรก โดยปั จจัยดังกล่าวถูกคัดเลื อกโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ ยในอดี ต
เป็ นหลัก ปั จจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประมาณสารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้
รับรายงานในงวดอุบตั ิเหตุล่าสุ ด
16.2 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะยำว

ยอดคงเหลือต้นปี - ตามที่เคยรายงานไว้
โอนจากสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
- ตามที่จดั ประเภทใหม่
ยอดคงเหลือต้นปี - ตามที่จดั ประเภทใหม่
สารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
สารองลดลงจากกรมธรรม์ประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(จัดประเภทใหม่)
242,704,899
242,704,899

190,758,329
190,758,329

91,269,199
(7,595,935)
326,378,163

56,197,045
(4,250,475)
242,704,899
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16.3 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคานวณสารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

719,345,081
1,159,911,822
(29,281,319)

626,131,515
1,284,572,239
7,212,405

(32,989,226)
(1,307,921,454)
509,064,904

(4,233,808)
(1,194,337,270)
719,345,081

16.4 ตำรำงพัฒนำกำรค่ ำสิ นไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน
2554
สารองค่าสิ นไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
1,440.3
- หนึ่งปี ถัดไป
1,250.2
- สองปี ถัดไป
1,069.3
- สามปี ถัดไป
1,071.4
- สี่ ปีถัดไป
1,072.7
- ห้าปี ถัดไป
1,073.1
- หกปี ถัดไป
1,117.1
- เจ็ดปี ถัดไป
1,109.3
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์ 1,109.3
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
(1,108.6)
สุทธิ
0.7

(หน่วย: ล้านบาท)
2561
รวม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

798.6
705.4
681.3
682.0
681.5
682.9
682.7

940.8
979.7
942.0
943.8
942.8
942.8

884.8
876.9
859.2
857.6
848.3

982.1
1,023.2
1,025.7
999.3

1,125.2
1,127.2
1,097.5

1,217.2
1,096.6

972.6

682.7
(681.3)
1.4

942.8
(939.0)
3.8

848.3
(839.3)
9.0

999.3
(990.6)
8.7

1,097.5
(1,083.6)
13.9

1,096.6
(1,018.6)
78.0

972.6
(619.0)
353.6

469.1

สารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วก่อนปี 2554 และการจ่ายยังไม่สิ้นสุ ด
อื่นๆ
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

20.8
10.4
8.7
509.0
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(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน
2554
2555
2556
สารองค่าสิ นไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
792.7
767.8
873.5
- หนึ่งปี ถัดไป
735.1
683.2
910.0
- สองปี ถัดไป
699.5
659.0
873.0
- สามปี ถัดไป
702.5
659.5
874.9
- สี่ ปีถัดไป
702.9
659.1
873.9
- ห้าปี ถัดไป
702.6
660.5
874.2
- หกปี ถัดไป
704.5
660.3
- เจ็ดปี ถัดไป
703.8
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
703.8
660.3
874.2
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
(703.3)
(658.8)
(870.5)
สุทธิ
0.5
1.5
3.7
สารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วก่อนปี 2554 และการจ่ายยังไม่สิ้นสุ ด
อื่นๆ
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

(หน่วย: ล้านบาท)
2561
รวม

2557

2558

2559

2560

839.0
836.8
820.2
821.0
816.5

873.5
898.9
903.2
889.6

1,002.8
1,013.3
1,000.7

1,050.2
1,027.4

912.1

816.5
(807.4)
9.1

889.6
(883.3)
6.3

1,000.7
(987.9)
12.8

1,027.4
(954.9)
72.5

912.1
(585.2)
326.9

433.3
20.8
10.4
9.2
473.7

16.5 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นปี - ตามที่เคยรายงานไว้
โอนเป็ นสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- ตามที่จดั ประเภทใหม่
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังจัดประเภทใหม่
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี นี้
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(จัดประเภทใหม่)
1,178,556,600
976,234,697
976,234,697
1,856,726,049
(1,885,277,579)
947,683,167

(190,758,329)
987,798,271
1,958,654,719
(1,970,218,293)
976,234,697

17. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2561
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

205,943,223
54,260,005
260,203,228

2560
148,497,005
67,842,499
216,339,504
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18. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
เป็ นดังนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รับรู ้ในส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย:
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
หัก: ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

39,704,301

39,630,315

4,731,147
1,013,470

2,918,265
1,028,037

2,028,544
(519,009)
(843,490)
(5,749,004)
40,365,959

1,378,248
198,762
1,218,424
(6,667,750)
39,704,301

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ 12 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ และบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์
พนักงานดังกล่าวภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ 1.0 ล้านบาท และ 4.9 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)

2.8
5.0
3.0 - 20.0

2.7
5.0
7.0 - 20.0
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ข้อสมมติฐาน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง
+ 1%
- 1%
+ 1%
- 1%
+ 10%
- 10%

ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(3.2)
3.7
3.8
(3.3)
(1.5)
1.6

(2.7)
3.0
3.1
(2.8)
(1.3)
1.5

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่น้ ีกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ น
การแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้ สิน
ส ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งานเพิ่ ม ขึ้ น 10.6 ล้านบาท บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ ตน้ ทุ นบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ น
ของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
19. หนีส้ ิ นอื่น
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากจากตัวแทน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2561

2560

3,634,397
2,425,518
10,595,206
28,246,693
14,078,741
63,440,068
20,316,454
142,737,077

3,268,146
2,140,690
14,678,923
27,296,614
20,805,646
29,037,421
2,550,524
18,278,056
118,056,020
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20. สำรองตำมกฎหมำย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น ส ารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
21. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั คือกรรมการผูอ้ านวยการ
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จประกันวินาศภัย 2 ส่ วน
งาน คือการรับประกันภัยรถและการรับประกันภัยอื่น
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน บริ ษ ทั ฯประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงาน สิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวม
ซึ่ งวัดมู ลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ ที่ ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงาน สิ นทรั พย์รวมและ
หนี้สินรวมในงบการเงิน
บริ ษทั ฯไม่มีรายการระหว่างส่ วนงานดาเนินงานในระหว่างปี
บริ ษ ัท ฯด าเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย วคื อ ประเทศไทย ดัง นั้น รายได้แ ละสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ใ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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กาไรขาดทุนตามส่ วนงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
ประกันภัยรถ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและบาเหน็จจากการ
เอาประกันภัยต่อ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวเพิ่มขึ้น
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจาก
การประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ก่อนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

1,409,316,115 1,451,305,493

ประกันภัยอื่น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
(จัดประเภทใหม่)
628,958,725

(หน่วย: บาท)
รวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
(จัดประเภทใหม่)

630,288,115 2,038,274,840 2,081,593,608

(8,365,737)
(8,604,909) (219,740,222) (281,460,959) (228,105,959) (290,065,868)
1,400,950,378 1,442,700,584 409,218,503 348,827,156 1,810,168,881 1,791,527,740
(19,913,669)

51,066,463

(1,627,963)

5,390,082

1,381,036,709 1,493,767,047

407,590,540

354,217,238 1,788,627,249 1,847,984,285

1,381,036,709 1,493,767,047

58,596,284
466,186,824

56,539,057
58,596,284
56,539,057
410,756,295 1,847,223,533 1,904,523,342

95,542,471
219,993,386

68,776,649
95,542,471
68,776,649
327,080,421 1,097,641,278 1,287,550,836

877,647,892

960,470,415

237,699,603
90,477,029

- (112,635,228) (191,719,010)
232,422,941 43,544,466
39,290,519
104,833,228 94,280,908
78,134,121

1,205,824,524 1,297,726,584
175,212,185

196,040,463

340,726,003
125,460,821

(21,541,632)

56,456,545

(112,635,228) (191,719,010)
281,244,069 271,713,460
184,757,937 182,967,349

321,562,700 1,546,550,527 1,619,289,284
89,193,595 300,673,006 285,234,058
(283,473,800) (282,004,404)
17,199,206
79,901,739
12,875,814
(12,148,159)
18,770,960

3,229,654
104,749,202
5,416,054
3,313,843
23,702,492

116,599,560
(19,192,633)
97,406,927

140,411,245
(22,388,283)
118,022,962
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีเบี้ยประกันภัยรับผ่านบริ ษทั นายหน้ารายใหญ่
(มียอดเบี้ ยประกันภัยรับเกิ นกว่าอัตราร้ อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ ยประกันภัยรับในแต่ละปี ) หนึ่ งราย ซึ่ งเป็ น
กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงิน 504.3 ล้านบาท และ 740.1 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมาจากส่ วนงานประกันภัย
รถคิดเป็ นอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 36 ตามลาดับ ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดในแต่ละปี
สิ นทรัพย์และหนี้สินจาแนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยรถ
สินทรัพย์
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิน
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

ประกันภัยอื่น

สิ นทรัพย์/หนี้สิน
ที่ปันส่วนไม่ได้

รวม

171,633,186
147,575,042

395,062,290
541,503,591

3,046,015,945
2,989,601,289

3,612,711,421
3,678,679,922

1,184,572,522
1,179,613,451

898,359,202
1,009,854,327

209,610,337
167,193,634

2,292,542,061
2,356,661,412

22. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

99,978,283
59,882,980
1,629,313
830,283
121,152,941

103,970,188
61,034,640
1,497,276
2,037,597
113,464,703

รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

283,473,800

282,004,404

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
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23. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(จัดประเภทใหม่)
95,542,471
68,776,649
906,909,310
1,018,526,826
281,244,069
271,713,460
27,639,183
40,230,263
97,211,368
77,102,896
220,785,117
223,060,289
59,882,980
61,034,640
830,283
2,037,597
112,691,891
116,646,989
27,287,655
22,164,079
1,830,024,327
1,901,293,688

24. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน
ในอัตราร้อยละ 4 ถึง 7 ของเงินเดื อน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลัง และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุ นของ
บริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 8.1 ล้านบาท
และ 8.4 ล้านบาท ตามลาดับ
25. กำไรต่ อหุ้น
ก าไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ น ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรั บ ปี (ไม่ รวมก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื่ น ) ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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26. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในปี 2561 และ 2560 มีดงั นี้
อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาท)

เงินปั นผลระหว่างกาล
ปี 2561
เงินปั นผลประจาปี 2560
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2561

เงินปั นผลระหว่างกาล
ปี 2560
เงินปั นผลประจาปี 2559
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2560

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

31.28
24.32
55.60

2.25
1.75
4.00

45.18
19.46
64.64

3.25
1.40
4.65

27. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
27.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในการพิ จารณาความสั ม พันธ์ ระหว่างกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท ฯค านึ ง ถึ งเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย ซึ่ งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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27.2 รำยกำรระหว่ำงกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

เบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด(1)
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
(1)

504.3
0.9
0.4
4.7
0.6

740.1
0.9
0.4
4.7
0.6

86.9

127.1

เบี้ยประกันภัยรับจากนายหน้าประกันวินาศภัย

ประเภทรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่าย

นโยบายการกาหนดราคา
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็ นปกติทางการค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย

27.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
2561
2560
เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จากัด

136.0

137.7

23.7

23.8
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27.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯมี ค่ าใช้ จ่ ายผลประโยชน์ พ นั กงานที่ ให้ แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

20.1
0.9
21.0

20.8
3.0
23.8

28. ทรัพย์สินทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯได้วางทรัพ ย์สิ นเพื่ อเป็ นหลักทรั พ ย์ประกันและเงินส ารอง
ประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางไว้กบั ศาลและหน่ วยงานอื่นเพื่อ
ค้ าประกันภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
เงินสำรองประกันภัยวำงไว้ กบั นำยทะเบียน
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์ ประกันวำงไว้ กบั ศำล
เงินฝากสถาบันการเงิน
คำ้ ประกันภำระผูกพันตำมปกติธุรกิจ
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์

2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

14.0

14.4

14.0

14.6

225.0

228.4

225.0

234.8

0.6

0.6

3.2

3.2

12.1
2.6
14.7

12.3
2.6
14.9

12.1
2.6
14.7

12.7
2.6
15.3
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29. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

33,984,268
5,095,083
39,079,351

28,783,185
5,201,083
33,984,268

30. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
30.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษ ัท ฯได้เข้า ท าสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเช่ าพื้ น ที่ และบริ ห ารอาคาร อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่า
ดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

จ่ายชาระภายใน
1 ปี
1 - 3 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
2561
2560
8.4
0.8

5.7
1.0

30.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีคดีถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมี
ทุนทรัพย์ฟ้องจานวนรวม 196.7 ล้านบาท และ 476.3 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งผลของการพิจารณาดังกล่าวยังไม่
สิ้ นสุ ด อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ัท ฯได้พิ จารณาประมาณการค่ าเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นและบันทึ กเป็ นส ารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนไว้แล้วในงบการเงินเป็ นจานวน 37.0 ล้านบาท และ 40.5 ล้านบาท ตามลาดับ
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31. ควำมเสี่ ยงของบริษัทประกันวินำศภัย
31.1 ควำมเสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย
บริ ษ ัท ฯมี น โยบายในการบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งด้านการรั บ ประกัน ภัย ที่ ค รอบคลุ ม ถึ งวัตถุ ป ระสงค์
กระบวนการ การติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการรั บ ประกัน ภัย เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ ยง
ที่เกิดจากความผันผวนของความถี่และความรุ นแรงของความเสี ยหายซึ่ งเบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการ
กาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคานวณเงินสารองค่าสิ นไหมทดแทน และการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้
(ก) ด้านการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์และการพิจารณารับประกัน
บริ ษทั ฯกาหนดเงื่ อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยง
โดยการพิ จารณาจากสถิ ติห รื อข้อมู ล ที่ เกี่ ยวข้องกับ ความเสี่ ย ง มี การส ารวจภัย ก่ อนรั บ ประกันภัย
จัดอบรมให้พนักงานมีความรู ้ ในการพิจารณารับประกันภัย และทบทวนนโยบายการรับประกันภัย
เป็ นประจา
(ข) ด้านการพิจารณาตั้งสารองค่าสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ทั ฯมี นโยบายการบัน ทึ ก ค่าสิ นไหมทดแทนให้ ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ
ให้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคานวณจานวนเงินสารองค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อให้มนั่ ใจว่าการคานวณ
เงินสารองค่าสิ นไหมทดแทนมีความถูกต้องเหมาะสม
(ค) ด้านการประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯดาเนิ นการโอนความเสี่ ยงภัยไปให้ผูร้ ับประกันภัยต่อที่ มีฐานะการเงิ นที่ มนั่ คง มีระบบการ
ตรวจสอบให้มีการเอาประกันภัยต่อจนครบถ้วนก่อนรับประกันภัย ติดตามพิจารณาความเพียงพอของ
การเอาประกัน ภัย ต่ อเป็ นประจา เพื่ อให้ มี ค วามพร้ อมที่ จะจ่ ายค่ าสิ น ไหมทดแทน ทั้งนี้ เพื่ อไม่ ใ ห้
มีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ง) ด้านการกระจุกตัว
บริ ษทั ฯมีการกระจายผลิ ตภัณฑ์และช่ องทางการขายผ่านหลายช่ องทาง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯกระจาย
การเอาประกันภัยต่อไปยังบริ ษ ัท รั บ ประกัน ภัย ต่ อ หลายบริ ษ ัท เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด การกระจุ ก ตัว ตาม
แนวทางที่สานักงาน คปภ. กาหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯได้จดั ตั้ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ งมี ห น้าที่ ติด ตามและ
ประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจ า เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า การบริ หารจัด การความเสี่ ยงด้ า นการ
รับประกันภัยบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบเป็ น
ประจาทุกไตรมาส
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ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยแยก
ตามประเภทประกันภัย แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
สารองประกันภัย
สาหรับสัญญา
ประกันภัย
ระยะยาวก่อน
การประกันภัยต่อ
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
รวม

326.4
326.4

2561
สารองประกันภัย
สาหรับสัญญา
ประกันภัย
ระยะยาวส่ วนที่
เอาประกันภัยต่อ
(19.5)
(19.5)

สุทธิ
306.9
306.9

สารองประกันภัย
สาหรับสัญญา
ประกันภัย
ระยะยาวก่อน
การประกันภัยต่อ
(จัดประเภทใหม่)
242.7
242.7

2560
สารองประกันภัย
สาหรับสัญญา
ประกันภัย
ระยะยาวส่ วนที่
เอาประกันภัยต่อ
(จัดประเภทใหม่)
(31.4)
(31.4)

สุทธิ
(จัดประเภทใหม่)
211.3
211.3
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม
สารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

14.7
13.1
719.7
148.2
51.9
947.6

2561
สารอง
เบี้ยประกันภัย
ส่ วนที่เอา
ประกันภัยต่อ
(8.1)
(7.0)
(43.6)
(43.2)
(101.9)

สุทธิ
6.6
6.1
719.7
104.6
8.7
845.7

สารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
(จัดประเภทใหม่)
12.8
12.0
699.8
137.6
114.0
976.2

2560
สารอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ
(จัดประเภทใหม่)
(8.2)
(6.8)
(40.5)
(96.5)
(152.0)

สุทธิ
(จัดประเภทใหม่)
4.6
5.2
699.8
97.1
17.5
824.2
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม
2561
สารอง
สารอง
ค่าสิ นไหม
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
ทดแทนส่ วนที่เอา
การประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

11.8
4.9
426.3
46.3
19.7
509.0

(7.9)
(2.7)
(9.8)
(15.0)
(35.4)

สุทธิ
3.9
2.2
426.3
36.5
4.7
473.6

2560
สารอง
สารอง
ค่าสิ นไหม
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
ทดแทนส่ วนที่เอา
การประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
7.4
3.4
447.5
62.1
198.9
719.3

(4.2)
(1.6)
(20.5)
(149.3)
(175.6)

สุทธิ
3.2
1.8
447.5
41.6
49.6
543.7
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่หนี้ สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
เนื่ องมาจากความผันผวนของสมมติ ฐานที่ ใช้ในการค านวณ ซึ่ งจะกระทบต่ อภาระผูก พันด้านสิ นไหม
ทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิ ดจากความถี่
และความรุ น แรงที่ เกิ ด ความเสี ย หายหรื อค่ าใช้จ่ายที่ ใช้ในการจัดการสิ น ไหมทดแทนไม่ เป็ นไปตามที่
คาดไว้
ผลกระทบต่อสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง
อัตรามรณะ
อัตราการบอกเลิกกรมธรรม์
ค่าใช้จ่าย
อัตราคิดลด

+ 12%
- 12%
+ 17%
- 17%
+ 5%
- 5%

สารองประกันภัย
สาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะ
ยาวก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
12.2
(12.2)
(0.04)
0.04
0.1
0.2

31 ธันวาคม 2561
สารองประกันภัย
สาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะ
ยาวหลังการรับ
ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
11.1
(11.1)
(0.04)
0.04
0.1
0.2

กาไรก่อน
ภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(11.1)
11.1
0.04
(0.04)
(0.1)
(0.2)

ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(8.9)
8.9
0.03
(0.03)
(0.1)
(0.1)

ผลกระทบต่ อ ส ารองค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ เปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงข้อ สมมติ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนในปี
อุบตั ิเหตุล่าสุ ด
ปัจจัยการพัฒนาสิ นไหมทดแทนแรก

สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อนการ
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 2561
สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนหลังการ
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กาไรก่อน
ภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+ 10%

20.8

10.7

(10.7)

(8.6)

- 10%
+ 10%
- 10%

(15.7)
21.7
(21.9)

(10.1)
20.5
(20.6)

10.1
(20.5)
20.6

8.1
(16.4)
16.5
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(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนในปี
อุบตั ิเหตุล่าสุ ด
ปัจจัยการพัฒนาสิ นไหมทดแทนแรก

สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อนการ
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 2560
สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนหลังการ
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กาไรก่อน
ภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+ 10%

23.5

21.6

(21.6)

(17.3)

- 10%
+ 10%
- 10%

(23.5)
14.4
(14.4)

(21.6)
12.7
(12.7)

21.6
(12.7)
12.7

17.3
(10.2)
10.2

31.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
(ก) ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่องมาจากการที่
คู่สัญญาของบริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้ บริ ษทั ฯ
มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเบี้ ยประกันภัยค้างรับ เงิ นให้กู้ยืม สิ นทรัพ ย์จากการ
ประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีหกั ด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ฯมีการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการชาระหนี้ ของผูข้ อกู้ ประกอบกับพิจารณาวงเงิ นสิ นเชื่ อต่อหลักประกันก่อนที่ จะนาเสนอให้
คณะกรรมการหรื อผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิเงิ นกูพ้ นักงานและเน้นการให้สินเชื่ อแก่ พนักงานเป็ น
หลักเพื่อลดความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
(ข) ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหาย
อันสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่ อ ฐานะการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯไม่ มี สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาดจึ งมี เพี ยงความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งจากอัตราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ าของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือบริ ษทั ฯจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอายุต่าง ๆ
กัน ตามนโยบายของคณะกรรมการลงทุ นเพื่ อควบคุ มระดับความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ ย ประกอบกับ การลงทุ น ส่ ว นใหญ่ เป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนดซึ่ งท าให้ ไ ม่ มี
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าตามราคาตลาดที่จะส่ งผลให้ราคาหลักทรัพย์ต่าลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพ ย์ที่ส าคัญสามารถจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ ย
และส าหรั บ สิ นทรั พ ย์ที่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ยคงที่ ส ามารถแยกตามวัน ที่ ที่ ค รบก าหนด หรื อ วัน ที่ มี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

100.0

-

-

58.2

8.0

166.2

0.00% - 1.45%

295.5
5.6
255.5
369.0
-

196.5
18.0
354.2
49.4
150.0
-

123.3
161.0
-

8.6

-

615.3
23.6
770.7
49.4
519.0
8.6

0.00% - 6.80%
0.33% - 0.83%
2.03% - 5.75%
3.90% - 4.00%
1.46% - 4.00%
2.90% - 12.00%
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

40.3

26.1

66.4

0.00% - 1.20%

10.1
10.6
125.8
515.0
-

358.2
18.0
464.8
160.0
-

113.8
140.9
-

8.4

-

482.1
28.6
731.5
675.0
8.4

1.94% - 6.80%
0.42% - 0.93%
2.03% - 5.75%
1.50% - 4.00%
2.90% - 12.00%
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เงิ นสด เบี้ ยประกันภัยค้างรั บ เงิ นลงทุ นในตราสารทุ น สิ นทรัพ ย์จากการประกันภัยต่อ ลู กหนี้ จาก
สัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่มีดอกเบี้ย จึงไม่มี
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุนที่อาจทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งราคา
จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็ นส่ วนที่เป็ นเงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ประกอบด้วย เงิ นลงทุนระยะสั้นซึ่ งอาศัยความรวดเร็ วและเชี่ ยวชาญใน
การลงทุ นและสามารถปรั บ การลงทุ นได้ท นั ต่อสถานการณ์ คณะกรรมการลงทุ น ของบริ ษ ทั ฯจึ ง
พิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาช่ วยดูแลเพื่อลดความเสี่ ยง
ของการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาด สาหรับส่ วนที่ เป็ นเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย บริ ษทั ฯจะ
ลงทุนเอง โดยเป็ นการลงทุนระยะยาว เพื่ อลดความความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาตลาด โดย
ลงทุนในหุน้ และหน่วยลงทุนที่มีพ้นื ฐานดีและจ่ายปั นผลสม่าเสมอ
(ค) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ย งด้านสภาพคล่ อง คื อ ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษ ัท ฯจะไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติตามภาระผูก พัน ได้เมื่ อ
ครบกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอ
ตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายได้
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คื อ บริ ษทั ฯจะจัดสรรเงิ นลงทุ นในรู ปแบบเงินฝาก
ประจาหลายๆ ช่วงเวลาและกองทุนตลาดเงินที่พร้อมเปลี่ยนเป็ นเงินสด อีกทั้งยังลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายคล่อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อในตลาดตราสารหนี้ ไทย
ที่ มีสภาพคล่องสู งและสามารถเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถลดความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้เป็ นอย่างดี
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วันที่ครบกาหนดของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
สิ นทรัพย์ จำกสั ญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนที่
เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินจำกสั ญญำประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

66.5
481.5
-

100.0
925.7
1.0

768.1
4.1

284.2
3.5

2.1
-

166.5
2,461.6
8.6

-

241.9
167.9

-

-

-

241.9
167.9

-

28.9

6.5

-

-

35.4

-

378.9
260.2

114.2
-

16.0
-

-

509.1
260.2
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
สิ นทรัพย์ จำกสั ญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนที่
เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินจำกสั ญญำประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

66.4
607.6
-

661.4
0.6

1,001.0
4.4

254.7
3.4

2.0
-

66.4
2,526.7
8.4

-

255.8
74.3

-

-

-

255.8
74.3

-

72.3

2.3

101.0

-

175.6

-

475.4
216.3

103.7
-

140.2
-

-

719.3
216.3
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31.3 มูลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯมี สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติธ รรมหรื อ
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หุน้ กู้
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

60.3
5.8

60.3
-

5.8

-

60.3
5.8

35.9
386.0
60.7

35.9
125.3
-

260.7
60.7

-

35.9
386.0
60.7

166.5

166.5

-

-

166.5

615.3
23.6
710.0
49.4
519.0
2.1
8.6

519.0
-

625.1
23.6
717.2
49.5
-

2.1
8.6

625.1
23.6
717.2
49.5
519.0
2.1
8.6
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(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
หุน้ กู้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

49.2
6.0

49.2
-

6.0

-

49.2
6.0

43.1
515.1
91.6
0.2

43.1
109.0
0.2

406.1
91.6
-

-

43.1
515.1
91.6
0.2

66.4

66.4

-

-

66.4

461.7
28.6
660.2
675.0
2.0
8.4

675.0
-

481.9
28.6
672.4
-

2.0
8.4

481.9
28.6
672.4
675.0
2.0
8.4

การจัดล าดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อที่ 4.19
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคา
ตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม โดยบริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) เงิ นสด รายการเที ยบเท่าเงิ นสดและเงิ นฝากสถาบันการเงิ นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ต่างประเทศ และตราสารหนี้
ภาคเอกชน) แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุ นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรื อคานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดย
ผูจ้ ดั การกองทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดคานวณโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมิ น มู ล ค่ า เช่ น อ้า งอิ ง จากราคาซื้ อ ขายของเงิ น ลงทุ น อื่ น ที่ ค ล้า ยคลึ งที่ มี ต ลาดรองรั บ หรื อ
วิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
(ง) เงินให้กยู้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยปั จจุบนั ในการคิดลด
32. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์หลักในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิ น
และดารงเงินกองทุนตามความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ คปภ.
33. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ จะมี ข้ ึ นในเดื อน มีนาคม 2562 ให้อนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ปี 2561 จานวน 4.20 บาท
ต่อหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้วจานวน 2.25 บาทต่อหุ ้น คงค้างจ่ายเงินปั นผลอีก
จานวน 1.95 บาทต่อหุ น้ จานวน 27.11 ล้านบาท
34. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชี ดงั ต่อไปนี้ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ การจัดประเภทรายการบัญชี ใน
ปี ปั จจุบนั และเพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงิ นที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย ซึ่ งการจัดประเภทรายการบัญชี ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อส่ วนของ
เจ้าของตามที่ได้รายงานไว้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรือขำดทุน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง (เพิ่มขึ้น) จากปี ก่อน
สารองเบี้ยประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น

56,456,545
68,776,649

(12,320,104)
-

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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