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รายงาน และ งบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ4 งประกอบด้วย           
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ                   
สรุปนโยบายการบญัชีที4สาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี9แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค           
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที4กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนที4เกี4ยวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื4นๆตามที4ระบุในขอ้กาํหนด
นั9นดว้ย ขา้พเจา้เชื4อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที4ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื"องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื4องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื4องต่างๆ ที4มีนยัสาํคญัที4สุดตามดุลยพินิจเยี4ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน 
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื4องเหล่านี9มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั9งนี9  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื4องเหล่านี9  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบที4ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ4 งไดร้วมความรับผดิชอบที4เกี4ยวกบัเรื4องเหล่านี9ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธีิการตรวจสอบที4ออกแบบมาเพื4อตอบสนองต่อการประเมินความเสี4ยงจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ4 งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื4องเหล่านี9ดว้ย           
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื4องมีดงัต่อไปนี9  

เบี�ยประกนัภัยรับ 

ในปี 2560 บริษทัฯมีเบี9ยประกนัภยัรับจาํนวน 2,082 ลา้นบาท บริษทัฯรับประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัรายยอ่ย
ผา่นนายหนา้และตวัแทน และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก โดยอาศยัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
ในการคาํนวณและบนัทึกการรับรู้เบี9ยประกนัภยัรับเป็นรายได ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบ                        
เบี9ยประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้เป็นรายไดด้ว้ยมูลค่าที4ถูกตอ้งและเกิดขึ9นจริง 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศที4เกี4ยวเนื4องกบัการคาํนวณ
และการบนัทึกรับรู้เบี9ยประกนัภยัรับ สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัในรายงานที4เกี4ยวเนื4องกบัเบี9ยประกนัภยัรับและ                     
สอบทานขอ้มูลกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงักรมธรรมที์4บริษทัฯออกในระหวา่งปีและภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงาน นอกจากนี9  ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบรายไดเ้บี9ยประกนัภยัรับแบบแยกยอ่ยตามประเภทการรับ
ประกนัภยัและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบญัชีที4สาํคญัที4ทาํผา่นใบสาํคญัทั4วไป 
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สํารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 719 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ4งของ
หนี9 สินจากสัญญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อยละ 31 ของหนี9 สินรวม สาํรองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการ
สาํรองในส่วนของความเสียหายที4เกิดขึ9นทั9งที4ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สาํรองดงักล่าวคาํนวณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึ4 งเกี4ยวขอ้งกบัขอ้สมมติบางประการที4ตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงของฝ่ายบริหารใน
การประมาณการสาํรองดงักล่าว ดงันั9น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯที4เกี4ยวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหม
ทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบขอ้สมมติหลกัและการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลการ
เรียกร้องค่าสินไหมกบัแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลความถี4ของการเกิดความเสียหายและ
มูลค่าความเสียหายที4เกิดขึ9นจริงเฉลี4ยต่อครั9 ง นอกจากนี9  ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานการประมาณการสาํรองค่าสินไหม
ทดแทนที4จดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและเปรียบเทียบกบัที4บนัทึกไวใ้นบญัชี ประเมินขอ้สมมติและ
วธีิการที4ใชใ้นการคาํนวณ สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมที4นกัคณิตศาสตร์ใช ้และเปรียบเทียบกบัขอ้สมมติที4ใช ้        
ในปีก่อน 

ข้อมูลอื"น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื4น ซึ4 งรวมถึงขอ้มูลที4รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง         
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที4แสดงอยูใ่นรายงานนั9น) ซึ4 งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที4ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี9  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื4นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชื4อมั4นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื4นนั9น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที4เกี4ยวเนื4องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื4นนั9นมี
ความขดัแยง้ที4มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที4ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอื4นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื4อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที4กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื4อสารเรื4องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลทราบเพื4อใหมี้การ
ดาํเนินการแกไ้ขที4เหมาะสมต่อไป  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที"ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที4รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี9โดยถูกตอ้งตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื4อใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินที4ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื4อง 
การเปิดเผยเรื4องที4เกี4ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื4องในกรณีที4มีเรื4องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ
ที4ดาํเนินงานต่อเนื4องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั9งใจที4จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเนื4องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที4ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ4 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื4อมั4นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที4มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื4อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี9  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี4ยง          
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี9ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี4ยงที4อาจมีจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน   
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื4อตอบสนองต่อ
ความเสี4ยงเหล่านั9น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที4เพียงพอและเหมาะสมเพื4อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี4ยงที4ไม่พบขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ4 งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี4ยงที4เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื4องจากการทุจริตอาจเกี4ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั9งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที4ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี4ยวกบัระบบการควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื4อออกแบบวธีิการตรวจสอบ 
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล                      
ของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที4ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้งที4ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี4ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที4ดาํเนินงานต่อเนื4องของผูบ้ริหาร            
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที4ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที4มีสาระสาํคญัที4เกี4ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที4อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเนื4องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที4มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที4เปลี4ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ9นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที4ไดรั้บจนถึงวนัที4ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื4องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื9อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที4เกิดขึ9นโดยถูกตอ้งตามที4ควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดสื้4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลในเรื4องต่าง ๆ ซึ4 งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที4
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที4มีนยัสาํคญัที4พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที4มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที4เกี4ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลเกี4ยวกบัความสัมพนัธ์ทั9งหมดตลอดจนเรื4องอื4น                
ซึ4 งขา้พเจา้เชื4อวา่มีเหตุผลที4บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที4
ขา้พเจา้ใชเ้พื4อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื4องทั9งหลายที4สื4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื4องต่าง ๆ ที4มีนยัสาํคญัที4สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื4องเหล่านี9ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื4องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที4ยากที4จะเกิดขึ9น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื4อสารเรื4องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที4ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
จะไดจ้ากการสื4อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี9  

 
 
 
 
รัชดา ยงสวสัดิK วาณิชย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2561 



บริษทั นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 66,390,903            94,730,839            
เบี%ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 7, 27.3 255,767,994          209,801,725          
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 13,363,526            7,622,310              
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 8 359,032,338          282,183,199          
ลูกหนี%จากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 9 74,278,300            83,999,930            
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 10 2,526,706,002       2,352,314,271       
   เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 11 8,371,297              7,910,779              
ที7ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 188,038,785          196,132,669          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 2,969,257              429,404                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14.1 125,067,892          117,031,989          
สินทรัพยอื์7น 15 58,693,628            58,170,075            
รวมสินทรัพย์ 3,678,679,922       3,410,327,190       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี%

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560 และ 2559



บริษทั นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

หนี/สินและส่วนของเจ้าของ
หนี/สิน
หนี% สินจากสญัญาประกนัภยั 16 1,938,284,677 1,804,688,115 
เจา้หนี%บริษทัประกนัภยัต่อ 17 216,339,504 159,069,669 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,101,371 3,516,007 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 39,704,301 39,630,315 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 27.3 32,175,539 34,055,926 
หนี% สินอื7น 19, 27.3 118,056,020 124,419,360 
รวมหนี/สิน 2,356,661,412       2,165,379,392       
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 13,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 594,436,835 594,436,835 
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย 20 24,848,787 24,848,787 
      สาํรองทั7วไป 6,163,850 6,163,850 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 530,142,623 478,991,008 
องคป์ระกอบอื7นของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื7อขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10.3 27,426,415 1,507,318 
รวมส่วนของเจ้าของ 1,322,018,510       1,244,947,798       
รวมหนี/สินและส่วนของเจ้าของ 3,678,679,922       3,410,327,190       

-                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี%

กรรมการ

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560 และ 2559



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

กาํไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี�ยประกนัภยัรับ 27.2 2,081,593,608      2,112,199,661      
หกั: เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (290,065,868)        (235,272,189)        
เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 1,791,527,740      1,876,927,472      
หกั: สาํรองเบี�ยประกนัภยัที+ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ+มขึ�นจากปีก่อน (12,320,104)          (121,504,811)        
เบี�ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,779,207,636      1,755,422,661      
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 56,539,057           69,361,699           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 104,749,202         72,630,015           
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 5,416,054             (8,934,528)            
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 3,313,843             8,256,892             
รายไดอื้+น 27.2 23,702,492           24,462,949           
รวมรายได้ 1,972,928,284      1,921,199,688      
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน 1,287,550,836      1,194,012,869      
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (191,719,010)        (136,817,567)        
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย 27.2 271,713,460         279,547,694         
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 182,967,349         185,744,240         
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22, 27.2 282,004,404         290,634,917         
รวมค่าใช้จ่าย 23 1,832,517,039      1,813,122,153      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 140,411,245         108,077,535         
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.2 (22,388,283)          (17,779,981)          
กาํไรสําหรับปี 118,022,962         90,297,554           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�

บริษทั นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ'นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560 และ 2559



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
รายการที+จะถูกบนัทึกในส่วนกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื+อขาย 32,398,871           25,580,494           
หกั: ภาษีเงินได้ 14.2 (6,479,774)            (5,116,098)            
รายการที+จะถูกบนัทึกในส่วนกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25,919,097           20,464,396           
รายการที+จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,795,434)            (313,777)               
บวก: ภาษีเงินได้ 14.2 559,087                62,755                  
รายการที+จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,236,347)            (251,022)               
กาํไรเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี 23,682,750           20,213,374           
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 141,705,712         110,510,928         

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน
   กาํไรสาํหรับปี 25 8.49                      6.50                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ'นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษทั นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน)



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน
เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 2,033,515,146      2,102,114,536      
เงินจ่ายจากการประกนัภยัต่อ (23,035,251)          (19,442,039)          
ดอกเบี�ยรับ 70,252,727           53,835,510           
เงินปันผลรับ 28,755,260           20,349,226           
รายไดอื้+น 23,656,493           24,786,526           
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,192,937,638)     (1,153,907,055)     
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (273,446,923)        (280,309,289)        
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น (187,664,755)        (184,855,844)        
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (279,205,000)        (314,114,785)        
ภาษีเงินได้ (28,318,596)          (31,478,267)          
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (128,047,338)        3,967,143             
เงินใหกู้ย้มื (460,517)               (1,234,759)            
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 43,063,608           219,710,903         
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ 580,166                169,274                
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 580,166                169,274                
กระแสเงินสดใชไ้ป
   ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,122,260)            (42,173,453)          
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,226,450)            (274,600)               
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (7,348,710)            (42,448,053)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (6,768,544)            (42,278,779)          
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินปันผลจ่าย 26 (64,635,000)          (159,850,000)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (64,635,000)          (159,850,000)        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ(มขึ'น (ลดลง) สุทธิ (28,339,936)          17,582,124           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 94,730,839           77,148,715           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ'นปี 66,390,903           94,730,839           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ'นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษทั นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด



            

บริษัท นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจาก

การวดัมูลค่าเงินลงทุน
ทุนออกจาํหน่าย ส่วนเกิน ยงัไม่ได้ ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองทั�วไป จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2559 139,000,000          594,436,835          24,848,787           6,163,850             548,794,476          (18,957,078)          1,294,286,870       
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            90,297,554           -                            90,297,554           
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            (251,022)               20,464,396           20,213,374           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            90,046,532           20,464,396           110,510,928          
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            -                            (159,850,000)        -                            (159,850,000)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 139,000,000          594,436,835          24,848,787           6,163,850             478,991,008          1,507,318             1,244,947,798       

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2560 139,000,000          594,436,835          24,848,787           6,163,850             478,991,008          1,507,318             1,244,947,798       
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            118,022,962          -                            118,022,962          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            (2,236,347)            25,919,097           23,682,750           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            115,786,615          25,919,097           141,705,712          
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            -                            (64,635,000)          -                            (64,635,000)          
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 139,000,000          594,436,835          24,848,787           6,163,850             530,142,623          27,426,415           1,322,018,510       

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี?

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

สําหรับปีสิ.นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บริษัท นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซึ, งจดัตั4งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั เอ็น. เอส. อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซึ, งเป็นบริษทัที,จดทะเบียนจดัตั4งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯในอตัรา
ร้อยละ 28.75 ของทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การรับประกนั
วนิาศภยั โดยมีสํานกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ 27 สาขายอ่ยในต่างจงัหวดั ที,อยูข่องบริษทัฯตามที,
จดทะเบียนตั4งอยูเ่ลขที, 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื,อ เขตบางซื,อ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนี4 จัดทาํขึ4 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที,กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                
พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ4นตามวิธีการบญัชีเกี,ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ที,เกี,ยวขอ้ง 
ซึ, งกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และ
เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที,กาํหนดในประกาศคปภ. เรื,อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื,อนไขและระยะเวลาใน                
การจดัทาํและยื,นงบการเงินและรายงานเกี,ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559            
ลงวนัที, 4 มีนาคม 2559  

 งบการเงินนี4 ไดจ้ดัทาํขึ4นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื,นในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ที, 4 เรื,อง สรุปนโยบายการบญัชีที,สาํคญั 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที,บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี4  

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

7.: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เริ!มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ, งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงิน          
รอบระยะเวลาบญัชีที,เริ, มในหรือหลงัวนัที, 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ4 นเพื,อให้มีเนื4อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการ
บญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติันี4 ไม่มีผลกระทบ               
ต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ, งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที,
มีรอบระยะเวลาบญัชีที,เริ,มในหรือหลงัวนัที, 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ4นเพื,อให้มีเนื4อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี,ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื,อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯเมื,อนาํมาถือปฏิบติั 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที!สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี4ยประกนัภยัรับ 

เบี4ยประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบี4ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบี4ยประกยัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที,ยกเลิกและการส่งคืนเบี4 ยประกันภยั และปรับปรุงด้วยสํารองเบี4 ย
ประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

เบี4 ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที,ที,มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั  

เบี4 ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื,อบริษทัฯไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ข) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดที,ไดใ้หบ้ริการ 

(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

รายไดด้อกเบี4ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที,แทจ้ริง                   

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื,อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที,ที,เกิดรายการ  
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4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี4ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เบี4ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื,อไดโ้อนความเสี,ยงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนที,ระบุไวใ้นกรมธรรม ์

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ และสําหรับทั4งความเสียหายที,ได้รับ
รายงานแลว้และที,ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ, งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื,นที,
เกี,ยวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนที,เกิดขึ4นในระหวา่งปี หกัดว้ย
มูลค่าซากและการรับคืนอื,น (ถา้มี)  

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายการหักค่าสินไหมทดแทนเมื,อไดบ้นัทึก 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเงื,อนไขในสัญญาประกนัภยัต่อ
ที,เกี,ยวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมื,อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที,ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์,เกี,ยวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื,อ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที,ไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที,เกิดรายการ 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัที,มีอายุการคุม้ครองเกินหนึ,งปีจะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีที,เกิดรายการทั4งจาํนวน 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น  

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น คือค่าใชจ่้ายอื,นที,เกิดจากการรับประกนัภยั ทั4งค่าใชจ่้ายทางตรงและ
ทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที,ไม่เกี,ยวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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?.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกันภยัและสัญญาประกันภยัต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญา
ประกันภัยโดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ, งผูรั้บประกันภัยรับความเสี, ยงด้านการรับประกันภัยที, มี
นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ, ง (ผูเ้อาประกันภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนที,ระบุไว ้(เหตุการณ์ที,เอาประกันภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี,ยงด้านการรับประกนัภยัที,มีนัยสําคญั
หรือไม่นั4นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ที,จะตอ้งจ่ายกรณีที,มีสถานการณ์ที,รับประกนัภยัเกิดขึ4นกบั
ภาระผูกพนัที,จะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที,รับประกันภยัเกิดขึ4 น ซึ, งหากไม่เข้าเงื,อนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ, งสัญญาการลงทุน
คือสัญญาที,มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเสี,ยงทางการเงินแต่
ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี,ยงดา้นการรับประกนัภยัที,สําคญั ความเสี,ยงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ
เสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของอตัราดอกเบี4ย อตัราแลกเปลี,ยนหรือราคา 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสี,ยงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 
ณ วนัเริ, มต้นสัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภยัแล้วจะยงัคงเป็นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั4งหมดถูกทาํใหสิ้4นสุดหรือสิ4นผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเริ, มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได ้               
หากพบวา่ความเสี,ยงดา้นการรับประกนัภยัเพิ,มขึ4นอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั4 นที,มีสภาพ
คล่องสูง ซึ, งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที,ได้มาและไม่มีขอ้จาํกดัในการ    
เบิกใช ้

4.5 เบี�ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญ 

 เบี4ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที,จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื,อหนี4
สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที,อาจเกิดขึ4นจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ, งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบี4ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื,อหนี4
สงสัยจะสูญตั4งเพิ,ม (ลด) บนัทึกโดยการเพิ,ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนสํารองประกนัภยัส่วนที,เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซึ, ง
ประกอบด้วย (ก) สํารองค่าสินไหมทดแทน และ (ข) สํารองเบี4 ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได้ ทั4 งนี4  
ประมาณขึ4นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

บริษัทฯบันทึกค่าเผื,อการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณที,อาจเกิดขึ4นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี4ไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี4คงคา้ง
และสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื,อการด้อยค่าที,ตั4งเพิ,ม 
(ลด) โดยบนัทึกบญัชีเพิ,ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.7 ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนี�บริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหนี4จากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบไปดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับเกี,ยวกบัประกนัภยัต่อและเงินวางไว้
จากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับเกี,ยวกบัการประกนัภยัต่อประกอบด้วยเบี4 ยประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ         
คา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื,น ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผื,อหนี4
สงสัยจะสูญ บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื,อหนี4 สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที,อาจเกิดขึ4นจาก
การเก็บเงินไม่ได ้ซึ, งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ
จากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื,อหนี4 สงสัยจะสูญตั4งเพิ,ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

(ข)  เจา้หนี4 บริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วยเงินมดัจาํที,บริษทัถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อและเงิน          
คา้งจ่ายเกี,ยวกบัประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งจ่ายเกี,ยวกบัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบี4ยประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื,น ๆ ให้กบั
บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้สาํรองสินไหมทดแทน 

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหนี4จากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนี4บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื,อเขา้เงื,อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี4  

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที,รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั4งใจที,จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที,รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั4งใจที,
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที,จ่ายชาํระหนี4 สิน 
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4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

  บริษทัฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปนี4  

(1) เงินลงทุนเพื,อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี,ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

(2) เงินลงทุนเผื,อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี,ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื,อได้
จาํหน่ายหลกัทรัพยน์ั4นออกไป  

(3) เงินลงทุนที,จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย บริษัทฯตัดบัญชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ,ากว่ามูลค่าตราสารหนี4 ตามอตัราดอกเบี4ยที,แทจ้ริง ซึ, งจาํนวนที,ตดัจาํหน่าย/
รับรู้นี4จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี4ยรับ ตราสารหนี4จดัเป็นประเภทที,จะถือจนครบกาํหนด
เมื,อบริษทัฯมีความตั4งใจแน่วแน่และมีความสามารถที,จะถือไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน 

(X) เงินลงทุนในตราสารทุนที,ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั,วไป ซึ, งแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื,อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื4อหลงัสุด ณ สิ4นวนั
ทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี4คาํนวณโดย
ใช้อตัราผลตอบแทนที,ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี4 ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใช้วิธีถวัเฉลี,ยถ่วงนํ4 าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน เมื,อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน 
ผลต่างระหว่างสิ,งตอบแทนสุทธิที,ไดรั้บกบัตน้ทุนของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 ในกรณีที,มีการโอนเปลี,ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ, งไปเป็นอีกประเภทหนึ,ง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที,โอนเปลี,ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที,โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือ          
แสดงเป็นองคป์ระกอบอื,นของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที,มีการโอนเปลี,ยน 

(ข) เงินใหกู้ย้มืและค่าเผื,อหนี4สงสัยจะสูญ 

 เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที,จะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื,อหนี4 สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม
สําหรับผลขาดทุนที,คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี4 ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถ
ในการชาํระหนี4ของลูกหนี4แต่ละรายและมูลค่าหลกัประกนั ค่าเผื,อหนี4สงสัยจะสูญตั4งเพิ,ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.9 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื!อมราคา 

 ที,ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื,อมราคาสะสมและค่าเผื,อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื, อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี4  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เครื,องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 8 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7 ปี 

 ค่าเสื,อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื,อมราคาสําหรับที,ดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการที,ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื,อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื,อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั4นออกจากบญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษัทฯบนัทึกต้นทุนเริ, มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ, มแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื,อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษัทฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที,มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั4น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื,อมีขอ้บ่งชี4 ว่า
สินทรัพย์นั4นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ4นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที,มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีขอ้บ่งชี4 ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื,อมูลค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ,ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั4น ทั4งนี4  มูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีข้อบ่งชี4 ที,แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที,รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั4น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที,รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื,อมีการเปลี,ยนแปลง
ประมาณการที,ใชก้าํหนดมูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั4 งล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์,เพิ,มขึ4นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีที,ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ
จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

4.12 หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย 

 หนี4 สินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสาํรองค่าสินไหมทดแทนและสาํรองเบี4ยประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที,จะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก
เมื,อไดรั้บการแจง้เรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที,ผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดย
การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมที์,เกี,ยวขอ้ง  

ประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการที,ดีที,สุดของค่าสินไหมทดแทนที,คาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ
ความสูญเสียที,เกิดขึ4นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัที,ในรอบระยะเวลารายงาน ทั4งจากรายการความสูญเสียที,
บริษทัฯไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื,น ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที,คาํนวณได ้             
ที,สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที,ได้รับรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นสํารองความเสียหายที,เกิดขึ4นแล้ว          
แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) 

(ข) สาํรองเบี4ยประกนัภยั 

ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี,ยงภยัที,ยงัไม่สิ4นสุด
กบัสาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเสี,ยงภยัที,ยงัไม่สิ4นสุดสูงกวา่
สํารองเบี4 ยประกันภัยที,ยงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารอง           
ความเสี,ยงที,ยงัไม่สิ4นสุดในงบการเงิน 
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(1) สาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบี4ยประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิการดงันี4  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที,ยว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางที,มีระยะเวลาคุม้ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบี4ยประกนัภยัรับตั4งแต่วนัที,
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ,มมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลาที,บริษทัฯยงัคงใหค้วาม
คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอื,น -  วธีิเฉลี,ยรายเดือน (วธีิเศษหนึ,งส่วนยี,สิบสี,) 

สาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากสัญญาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบี4ยประกนัภยัจ่าย
จากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงที,ไดโ้อนความเสี,ยงจาก
การประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 

(2) สาํรองความเสี,ยงภยัที,ยงัไม่สิ4นสุด 

สํารองความเสี, ยงภยัที,ยงัไม่สิ4นสุด เป็นจาํนวนเงินที,บริษทัฯจดัสรรไวเ้พื,อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายที,เกี,ยวขอ้งที,อาจเกิดขึ4นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที,ยงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซึ, งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษทัฯใช้การประมาณการที,ดีที,สุดของ                 
ค่าสินไหมทดแทนที,คาดว่าจะเกิดขึ4นในระยะเวลาเอาประกนัที,เหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูล          
ในอดีต 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั4นของพนกังาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื,อเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั4 งกองทุนสํารองเลี4 ยงชีพ ซึ, งประกอบด้วยเงินที,พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที,บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี4ยงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที,บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี4ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที,
เกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที,ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื,อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ, ง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี4 สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที,ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี,ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นและ
ปรับกบักาํไรสะสมโดยตรง 

4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี4 สินไวใ้นบญัชีเมื,อภาระผูกพนัซึ, งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ4 นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื,อ          
ปลดเปลื4องภาระผกูพนันั4น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั4นไดอ้ยา่งน่าเชื,อถือ 

4.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที,ความเสี,ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที,จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที,คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์,กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(ข) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชั,วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี4 สิน ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี4 สินที,เกี,ยวขอ้งนั4น โดยใช้
อตัราภาษีที,มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หนี4 สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชั,วคราวที,ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั,วคราวที,ใชห้กัภาษี รวมทั4งผลขาดทุนทางภาษีที,ยงั
ไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าที,มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที,บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที,จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั,วคราวที,ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที,ยงัไม่ไดใ้ชน้ั4น 
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 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกสิ4นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มี
กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทั4งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที,เกิดขึ4นเกี,ยวขอ้งกบั
รายการที,ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.17 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ, งเป็นสกุลเงินที,ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการที,เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี,ยน ณ วนัที,เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี4 สินที,เป็นตวัเงินซึ, งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี,ยน             
ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลงในอตัราแลกเปลี,ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.18 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนักับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที,มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ         
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี4 บุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซึ, งมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ซึ, งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯที,มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

          มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที,คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที,จะตอ้งจ่ายเพื,อโอน

หนี4 สินให้ผูอื้,น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที,เกิดขึ4นในสภาพปกติระหว่างผูซื้4อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที,วดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซื4อขายในตลาดที,มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี4 สินซึ, งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที,เกี,ยวขอ้งกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที,ไม่มีตลาดที,มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี4 สินที,มีลกัษณะเดียวกนัหรือ  
ไม่สามารถหาราคาเสนอซื4อขายในตลาดที,มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที,เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที,สามารถสังเกตไดที้,เกี,ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี4 สินที,จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั4นใหม้ากที,สุด  
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 ลาํดบัชั4นของมูลค่ายุติธรรมที,ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี4 สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที,นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี4  

         ระดบั 1    ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื4อขายของสินทรัพยห์รือหนี4 สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที,มีสภาพคล่อง 

          ระดบั 2  ใช้ข้อมูลอื,นที,สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี4 สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
 ทางออ้ม 

       ระดบั 3     ใชข้อ้มูลที,ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี,ยวกบักระแสเงินในอนาคตที,กิจการประมาณขึ4น  

        ทุกวนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั4นของ
มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี4 สินที,ถืออยู ่ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงานที,มีการวดัมูลค่ายุติธรรม
อยา่งสมํ,าเสมอ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที!สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเรื,องที,มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี4
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที,แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที,แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที,
เกิดขึ4นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที,ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที,
สาํคญัมีดงันี4  

5.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื,องมือทางการเงินที,บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที,ไม่มีการซื4อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื4อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื,องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ, งตวัแปรที,ใช้
ในแบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที,มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี,ยงทางด้านเครดิต               
(ทั4งของบริษทัฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปลี,ยนแปลงของมูลค่าของเครื,องมือ
ทางการเงินในระยะยาว การเปลี,ยนแปลงของขอ้สมมติที,เกี,ยวข้องกบัตวัแปรที,ใช้ในการคาํนวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมที,แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั4นของมูลค่ายติุธรรม 

D.E การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี4 สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน                 

การพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี,ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี4 สินดงักล่าวแลว้
หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื4นฐานของขอ้มูลที,ดีที,สุดที,รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.3 ค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญและค่าเผื!อการด้อยค่า 

 ในการประมาณค่าเผื,อหนี4 สงสัยจะสูญและค่าเผื,อการด้อยค่าของเบี4ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อและลูกหนี4จากสัญญาประกนัภยัต่อ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที,คาดวา่จะเกิดขึ4นจากลูกหนี4 แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี4 ที,
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที,เป็นอยูใ่นขณะนั4น เป็นตน้  

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั,วคราวที,ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที,ไม่ไดใ้ชเ้มื,อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที,จะใชป้ระโยชน์
จากผลแตกต่างชั,วคราวและขาดทุนนั4น ในการนี4 ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้
จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที,คาดว่า          
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.5 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัสิ4นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯต้องประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณา         
สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นและไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และส่วนที,เกิดขึ4น
แลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ, งตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการ ขอ้สมมติหลกั            
ที,ใช้ในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วยขอ้มูลในอดีต ซึ, งได้แก่ การเปลี,ยนแปลงประมาณการค่า
สินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลย
พินิจของฝ่ายบริหารซึ, งสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดีที,สุดในขณะนั4น ซึ, งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์                
ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกบัผลลพัธ์ที,เกิดขึ4นจริงได ้

5.6 สํารองความเสี!ยงภัยที!ไม่สิ�นสุด 

 สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสี,ยงภยัที,ไม่สิ4นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการที,ดีที,สุดของค่าสินไหมทดแทนที,คาดว่าจะเกิดขึ4นในระยะเวลาเอาประกนัที,เหลืออยู่ ซึ, งการ
ประมาณเงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ, งอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณ
การอยา่งดีที,สุด ณ ขณะนั4น 

5.7 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานประมาณขึ4นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ, งตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่าง ๆ
ในการประมาณการนั4น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ4 นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปลี,ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.8 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหนี4 สินที,อาจจะเกิดขึ4นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ, งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที,ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื,อมั,นวา่ความเสียหายที,เกิดขึ4นจะไม่เกินกวา่จาํนวนที,ไดบ้นัทึกไว้
แลว้ในงบการเงิน 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
เงินสด  124,093 174,291 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 66,266,810 94,556,548 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,390,903 94,730,839 

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี4ยระหวา่งร้อยละ 
0.00 ถึง 1.20 ต่อปี และระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 ต่อปี ตามลาํดบั 

7. เบี�ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเบี4ยประกนัภยัคา้งรับโดยจาํแนกอายุตามเงินตน้ที,คา้ง
ชาํระนบัตั4งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบี4ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี4  

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2560 ;@@E 

   
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 220,692,075 176,259,195 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 27,020,392 26,256,003 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 12,589,082 11,686,328 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 2,912,528 2,686,466 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 4,193,997 2,015,406 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 6,853,729 9,346,869 

รวม 274,261,803 228,250,267 
หกั: ค่าเผื,อหนี4สงสยัจะสูญ (18,493,809) (18,448,542) 

เบี4ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 255,767,994 209,801,725 

สําหรับเบี4 ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯได้กาํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี4 ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบี4ยประกนัภยั โดยหนี4 ที,เกินกวา่กาํหนดรับชาํระ บริษทัฯไดด้าํเนินการ
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 
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8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 ;@@E 

สาํรองประกนัภยัส่วนที,เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
- สาํรองค่าสินไหมทดแทน 175,581,577 9�9,773,673 
- สาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 183,450,761 155,387,870 

รวม 359,032,338 287,161,543 
หกั: ค่าเผื,อการดอ้ยค่า - (4,978,344) 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 359,032,338 282,183,199 

9. ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 ;@@E 

   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 2,929 2,929 
เงินคา้งรับเกี,ยวกบัการประกนัภยัต่อ 74,864,214 84,472,038 

รวม 74,867,143 84,474,967 
หกั: ค่าเผื,อหนี4สงสยัจะสูญ (588,843) (475,037) 

ลกูหนี4จากสัญญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 74,278,300 83,999,930 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกี,ยวกบัการประกนัภยัต่อโดยจาํแนกอายุ
ตามเงินตน้ที,คา้งชาํระแสดงไดด้งันี4  

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ BX,169,696 53,464,300 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 152,921 31,007,738 
คา้งรับเกินระยะเวลา 12 เดือน 541,597 - 

รวม 74,864,214 84,472,038 
หกั: ค่าเผื,อหนี4สงสยัจะสูญ (588,843) (475,037) 

เงินคา้งรับเกี,ยวกบัการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 74,275,371 83,997,001 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จําแนกตามประเภทการลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพื!อค้า     
ตราสารทุน 45,498,778 49,175,725 30,063,627 30,426,784 

หน่วยลงทุน 6,000,000 6,000,053 - - 

รวม 51,498,778 55,175,778 30,063,627 30,426,784 

บวก: กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 3,677,000 - 363,157 - 

รวมเงินลงทุนเพื,อคา้  55,175,778 55,175,778 30,426,784 30,426,784 

เงนิลงทุนเผื!อขาย     
ตราสารทุน 32,369,651 43,087,616 34,007,539 38,992,551 
หน่วยลงทุน 493,323,980 515,095,340 476,155,835 472,119,241 
หุน้กู ้ EF,FFC,X;� E9,A9F,99A CF,F9E,CF� CF,E@@,@�; 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 192,000 - - 

รวม 615,702,054 A49,985,072 590,183,177 592,067,324 
บวก: กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 34,283,018 - 1,884,147 - 

หกั: ค่าเผื,อการดอ้ยค่า (6,004,250) (6,004,250) (6,050,600) (6,050,600) 

เงินลงทุนเผื,อขาย - สุทธิ 643,980,822 643,980,822 586,016,724 586,016,724 

เงนิลงทุนที!จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 482,091,520  539,026,495  
สลากออมทรัพย ์ 28,550,000  34,550,000  
ตราสารหนี4ภาคเอกชน 639,859,862  465,246,248  
เงินฝากสถาบนัการเงินที,ครบกาํหนด              

เกินกวา่ 3 เดือน 675,000,000  695,000,000  

รวมเงินลงทุนที,จะถือจนครบกาํหนด 1,825,501,382  1,733,822,743  
เงนิลงทุนทั!วไป     

ตราสารทุน 2,048,020  2,048,020  
รวมเงินลงทุนทั,วไป 2,048,020  2,048,020  

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 2,526,706,002  2,352,314,271  
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:I.2 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี� 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ครบกาํหนด  

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 9 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผื!อขาย     
ตราสารหนี�ภาคเอกชน     

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

บวก: กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 557,597 114,682 929,414 1,601,693 

รวมเงนิลงทุนเผื!อขาย 40,566,020 20,114,682 30,929,414 91,610,116 

เงนิลงทุนที!จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย - 160,855,645 53,767,740 214,623,385 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ - 162,002,914 50,000,000 212,002,914 
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ 10,075,236 35,389,985 10,000,000 55,465,221 

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

รวม 20,625,236 376,248,544 113,767,740 510,641,520 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน     

หุน้กู ้ 85,203,372 444,656,490 110,000,000 639,859,862 

รวม 85,203,372 444,656,490 110,000,000 639,859,862 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที!ครบกาํหนด                

เกนิกว่า 3 เดอืน     

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

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

รวมเงนิลงทุนที!จะถือจนครบกาํหนด 620,828,608 980,905,034 223,767,740 1,825,501,382 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี�  661,394,628 1,001,019,716 254,697,154 1,917,111,498 
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(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 ครบกาํหนด  

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 9 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผื!อขาย     
ตราสารหนี�ภาคเอกชน     

หุน้กู ้ - 50,019,803 30,000,000 80,019,803 

บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ที,ยงัไม่เกิดขึ4นจริง - 1,131,780 (196,052) 935,728 

เงนิลงทุนเผื!อขาย - สุทธิ - 51,151,583 29,803,948 80,955,531 

เงนิลงทุนที!จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 70,066,416 161,363,918 54,237,674 285,668,008 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ - 152,497,843 60,114,665 212,612,508 
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ - 30,745,979 10,000,000 40,745,979 

สลากออมทรัพย ์ 19,000,000 15,550,000 - 34,550,000 

รวม 89,066,416 360,157,740 124,352,339 573,576,495 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน     

หุน้กู ้ 10,000,000 329,710,509 125,535,739 465,246,248 

รวม 10,000,000 329,710,509 125,535,739 465,246,248 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที!ครบกาํหนด                    

เกนิกว่า 3 เดอืน     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 525,000,000 170,000,000 - 695,000,000 

รวม 525,000,000 170,000,000 - 695,000,000 

รวมเงนิลงทุนที!จะถือจนครบกาํหนด 624,066,416 859,868,249 249,888,078 1,733,822,743 

เงนิลงทุนในตราสารหนี� - สุทธิ 624,066,416 911,019,832 279,692,026 1,814,778,274 
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:I.3 ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื!อขาย 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,507,318 (18,957,078) 
กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื,อขายระหวา่งปี 31,437,696 21,328,309 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื,อขายที,โอนไปรับรู้                     

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 961,175 4,252,185 
รวมกาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื,อขาย  32,398,871 25,580,494 
หกั: ภาษีเงินได ้ (6,479,774) (5,116,098) 

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื,อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25,919,097 20,464,396 
ยอดคงเหลือปลายปี 27,426,415 1,507,318 

:I.? เงินลงทุนที!ติดภาระผูกพนั 

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีพนัธบตัร สลากออมทรัพย ์และเงินฝากสถาบนัการเงินที,มี
วนัครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน ที,นาํไปวางไวก้บันายทะเบียนสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั และนาํไปคํ4าประกนัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯตามที,กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที, 28 
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::. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบี4ยคา้งรับจาํแนกอายุตามเงินตน้
และดอกเบี4ยที,คา้งชาํระแสดงไดด้งันี4  

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื,น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี4ย   
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี4ย         
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี4ย   
คา้งรับ รวม 

        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,282,925 14,759  3,088,372 594 8,371,297 15,353 8,386,056 

เงินให้กูย้มืและดอกเบี4ย 
 คา้งรับ - สุทธิ 5,282,925 14,759 3,088,372 594 8,371,297 15,353(1) 8,386,056 

(9)  แสดงรวมเป็นส่วนหนึ,งของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม ;@@E 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื,น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี4ย    
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี4ย       
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี4ย    
คา้งรับ รวม 

        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,962,431 1,319 1,948,348 - 7,910,779 1,319 7,912,098 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ 

มากกวา่ 12 เดือน - - 314,526 203,847 314,526 203,847 518,373 

รวม 5,962,431 1,319 2,262,874 203,847 8,225,305 205,166 8,430,471 

หกั: ค่าเผื,อหนี4สงสยัจะสูญ - - (314,526) (203,847) (314,526) (203,847) (518,373) 

เงินให้กูย้มืและดอกเบี4ย        
คา้งรับ - สุทธิ 5,962,431 1,319 1,948,348 - 7,910,779 1,319(1) 7,912,098 

(9)  แสดงรวมเป็นส่วนหนึ,งของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานโดยมีบุคคลคํ4าประกนั กาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท กรณีเงินใหกู้ย้มืที,มีอสังหาริมทรัพยจ์าํนองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพยที์,เป็นหลกัประกนั และจะพิจารณาจากวตัถุประสงคที์,ขอกูร้วมทั4งความสามารถในการ
ชาํระหนี4 ของผูข้อกู้ อตัราดอกเบี4 ยเงินให้กู้ยืมอาจพิจารณาเพิ,มหรือลดจากอตัราดอกเบี4 ยเงินให้กู้ยืมขั4นตํ,า 
(MLR) ของธนาคารพาณิชยไ์ด ้
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:E. ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 
  อาคารและ เครื,องตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  งาน  

 ที,ดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาํ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2559 107,662,866  117,972,181  94,424,229  10,201,332  316,000  330,576,608  
ซื4อเพิ,ม 16,740,000 9,760,000 8,527,804 - 7,145,649 42,173,453 
โอนเขา้ (ออก) - 250,630 4,927,019 - (5,177,649) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,048,241) - - (5,048,241) 

31 ธนัวาคม 2559 124,402,866 127,982,811 102,830,811 10,201,332 2,284,000 367,701,820 
ซื4อเพิ,ม - - 3,952,166 532,444 1,637,650 6,122,260 
โอนเขา้ (ออก) - - 1,096,050 - (1,096,050) - 
โอนไปรายการสินทรัพย ์      

ไม่มีตวัตน - - - - (2,266,000) (2,266,000) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (2,193,004) (1,163,981) - (3,356,985) 

31 ธนัวาคม 2560 124,402,866 127,982,811 105,686,023 9,569,795 559,600 368,201,095 

ค่าเสื!อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2559 - 82,754,715  75,718,331  6,798,773  - 165,271,819  
ค่าเสื,อมราคาสาํหรับปี - 4,098,986 5,941,485 812,251 - 10,852,722 
ค่าเสื,อมราคาสาํหรับส่วนที,

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (4,555,390) - - (4,555,390) 

31 ธนัวาคม 2559 - 86,853,701 77,104,426 7,611,024 - 171,569,151 
ค่าเสื,อมราคาสาํหรับปี - 3,657,146 7,284,255 474,576 - 11,415,977 
ค่าเสื,อมราคาสาํหรับส่วนที,                             

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (2,084,877) (737,941) - (2,822,818) 

31 ธนัวาคม 2560 - 90,510,847 82,303,804 7,347,659 - 180,162,310 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2559 124,402,866 41,129,110 25,726,385 2,590,308 2,284,000 196,132,669 

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

ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี       

2559      10,852,722 

2560      11,415,977 

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื,องตกแต่งและอุปกรณ์
สํานักงานและยานพาหนะจาํนวนหนึ, งซึ, งตดัค่าเสื,อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหัก            
ค่าเสื, อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 133.6 ล้านบาท และ 113.8 ล้านบาท 
ตามลาํดบั  
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:7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์              

ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2559 4,191,368 - 4,191,368 

ซื4อเพิ,ม 274,600 - 274,600 

31 ธนัวาคม 2559 4,465,968 - 4,465,968 
ซื4อเพิ,ม 84,900 1,141,550 1,226,450 
โอนเขา้ (ออก) 3,407,550 (3,407,550) - 

โอนมาจากอาคาร ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 2,266,000 2,266,000 

31 ธนัวาคม 2560 7,958,418 - 7,958,418 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2559 3,791,833 - 3,791,833 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 244,731 - 244,731 

31 ธนัวาคม 2559 4,036,564 - 4,036,564 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 952,597 - 952,597 

31 ธนัวาคม 2560 4,989,161 - 4,989,161 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2559 429,404 - 429,404 

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

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี    

2559   244,731 

2560   952,597 

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนหนึ, งซึ, งตดัค่าตดัจาํหน่าย
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน                    
เงินประมาณ 3.9 ลา้นบาท และ 3.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภาษีเงินได้ 

14.: สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่าง
ชั,วคราวทางภาษีดว้ยรายการดงัต่อไปนี4  

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษเีงินได้รอตดับัญชีเกดิจาก:   
ค่าเผื,อหนี4สงสยัจะสูญ 6,039,507 6,080,947 
สาํรองเบี4ยประกนัภยั 63,775,548 54,479,548 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที,ไดรั้บรายงานแลว้ 34,519,334 28,698,427 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  20,384,646 20,296,464 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,940,860 7,926,063 
กาํไรที,ยงัไม่เกิดขึ4นจริงจากการวดัมลูค่า   

เงินลงทุนเพื,อคา้ (735,400) (72,631) 
เงินลงทุนเผื,อขาย (6,856,603) (376,829) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 125,067,892 117,031,989 

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี4  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 ;@AF ;@@E 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (36,344,874) (34,620,348) 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั,วคราวและ                   

การกลบัรายการผลแตกต่างชั,วคราว 13,956,591 16,840,367 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้,รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (22,388,283) (17,779,981) 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีเงินได้
สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี4   

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 ;@AF ;@@E 

   

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 140,411,245 108,077,535 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (28,082,249) (21,615,507) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที,ไม่ถือเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี 5,693,966 3,835,526 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้,รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (22,388,283) (17,779,981) 

 จาํนวนภาษีเงินไดที้,เกี,ยวขอ้งกบัองค์ประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นสําหรับปีสิ4นสุดวนัที,               
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี4  

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 
 ;@AF 2559 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที,เกี,ยวขอ้งกบั:   
ตีมลูค่าเงินลงทุนระหวา่งปี (6,287,539) (4,265,661) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื,อขายระหวา่งปีที,โอนไปรับรู้                

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (192,235) (850,437) 
กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื,อขาย (6,479,774) (5,116,098) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 559,087 62,755 

ภาษีเงินไดที้,แสดงในส่วนของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื,น (5,920,687) (5,053,343) 
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:D. สินทรัพย์อื!น 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
เงินทดรองจ่าย 34,827,355 26,005,535 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 787,339 757,081 
ภาษีซื4อยงัไม่ถึงกาํหนด 2,478,709 2,837,008 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 946,260 1,899,580 
เช็ครับลงวนัที,ล่วงหนา้ 3,167,685 3,841,762 
ลกูหนี4จากการขายหลกัทรัพย ์ 1,978,808 7,071,080 
รายไดค้า้งรับ 2,707,835 5,871,855 
อื,น ๆ 11,799,637 9,886,174 
รวมสินทรัพยอื์,น 58,693,628 58,170,075 

:M. หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 

หนี4 สินจาก
สญัญาประกนัภยั 

หนี4 สินส่วนที,เอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนที,ไดรั้บรายงานแลว้ 594,897,792 (153,057,521) 441,840,271 
- ค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน 124,447,289 (22,524,055) 101,923,234 
สาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,218,939,596 (183,450,762) 1,035,488,834 

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

 31 ธนัวาคม 2559 

 

หนี4 สินจาก
สญัญาประกนัภยั 

หนี4 สินส่วนที,เอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
- ค่าสินไหมทดแทนที,ไดรั้บรายงานแลว้ 497,450,418 (99,596,554) 397,853,864 
- ค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน 128,681,097 (27,198,775) 101,482,322 
สาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,178,556,600 (155,387,870) 1,023,168,730 

รวม 1,804,688,115 (282,183,199) 1,522,504,916 

ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพื,อเป็นการบริหารความ
เสี,ยงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี,ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ
จากการรับประกนัภยั ฝ่ายบริหารไดเ้ปิดเผยภาระหนี4 สินตามสัญญาประกนัทั4งในส่วนของความเสียหายรวม
และความเสียหายสุทธิในงบการเงินนี4  

16.1 ข้อสมมติ 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการวดัมูลค่าสํารองค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดขึ4นจากสัญญาประกนัภยั คือ 
รูปแบบการเกิดและการพฒันาการของค่าสินไหมทดแทนในอนาคตนั4นจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกนักบั
ประสบการณ์ในอดีต โดยขอ้สมมติที,ใช้ในการประมาณการ ได้แก่ ขอ้สมมติด้านอตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสมบูรณ์และปัจจยัการพฒันาการของค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4น  

(ก) อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุด 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุดคือค่าประมาณการของอตัราส่วนระหวา่งค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์และเบี4 ยประกนัภยัที,ถือเป็นรายได้สําหรับปีอุบติัเหตุล่าสุด อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุดนั4นถูกคดัเลือกโดยอ้างอิงจากประสบการณ์และอตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์ในอดีตเป็นหลกั 

(ข) ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก 

ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก คืออตัราส่วนระหวา่งค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นสะสม ณ ช่วง
พฒันาการที,สองและช่วงพฒันาการแรก โดยปัจจยัดงักล่าวถูกคดัเลือกโดยอา้งอิงจากค่าเฉลี,ยในอดีต
เป็นหลกั ปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อการประมาณสาํรองค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นแลว้แต่ยงัไม่ได้
รับรายงานในงวดอุบติัเหตุล่าสุด 
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:M.2 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ยอดคงเหลือตน้ปี 626,131,515 587,789,799 
ค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นระหวา่งปีปัจจุบนั 1,284,572,239 1,204,097,037 
การเปลี,ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นในปีก่อน 7,212,405 (37,112,423) 
การเปลี,ยนแปลงที,เกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรอง                  

ค่าสินไหมทดแทน (4,233,808) 27,028,255 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,194,337,270) (1,155,671,153) 
ยอดคงเหลือปลายปี 719,345,081 626,131,515 

:M.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีที,รายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน:         
 - ณ สิ4นปีอุบติัเหตุ 1,440.3 798.6 940.8 884.9 982.1 1,125.2 1,217.2  
 - หนึ, งปีถดัไป 1,250.2 705.4 979.7 876.9 1,023.2 1,127.2   
 - สองปีถดัไป 1,069.3 681.3 942.0 859.2 1,025.7    
 - สามปีถดัไป 1,071.4 682.0 943.8 857.6     
 - สี,ปีถดัไป 1,072.7 681.5 942.8      
 - ห้าปีถดัไป 1,073.1 682.9       
 - หกปีถดัไป 1,117.1        

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 1,117.1 682.9 942.8 857.6 1,025.7 1,127.2 1,217.2  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (990.4) (678.4) (935.6) (842.5) (1,013.5) (1,068.1) (773.2)  

สุทธิ 126.7 4.5 7.2 15.1 12.2 59.1 444.0 668.8 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที,ไม่สามารถจดัสรรได ้     11.4 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นแลว้ก่อนปี 2554 และการจ่ายยงัไม่สิ4นสุด     35.6 
อื,นๆ        3.5 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ     719.3 

 



 

28 

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีที,รายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน:         
 - ณ สิ4นปีอุบติัเหตุ 792.7 767.8 873.5 839.0 873.5 1,002.8 1,050.2  
 - หนึ, งปีถดัไป 735.1 683.2 910.0 836.8 898.9 1,013.3   
 - สองปีถดัไป 699.5 659.0 873.0 820.2 903.2    
 - สามปีถดัไป 702.5 659.5 874.9 821.0     
 - สี,ปีถดัไป 702.9 659.1 873.9      
 - ห้าปีถดัไป 702.6 660.5       
 - หกปีถดัไป 704.5        

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 704.5 660.5 873.9 821.0 903.2 1,013.3 1,050.2  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (678.8) (656.7) (867.4) (806.5) (889.7) (957.2) (677.9)  

สุทธิ 25.7 3.8 6.5 14.5 13.5 56.1 372.3 492.4 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที,ไม่สามารถจดัสรรได ้     11.4 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที,เกิดขึ4นแลว้ก่อนปี 2554 และการจ่ายยงัไม่สิ4นสุด     35.7 
อื,นๆ        4.2 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ     543.7 

:M.4 สํารองเบี�ยประกนัภัยที!ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,178,556,600 1,085,786,676 
เบี4ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 2,081,593,608 2,112,199,661 
เบี4ยประกนัภยัที,ถือเป็นรายไดใ้นปี (2,041,210,612) (2,019,429,737) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,218,939,596 1,178,556,600 

:P. เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 148,497,005 99,593,519 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 67,842,499 59,476,150 
รวมเจา้หนี4บริษทัประกนัภยัต่อ 216,339,504 159,069,669 



 

29 

:Q. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี,ยนแปลงของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
เป็นดงันี4  

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้ปี 39,630,315 38,761,353 
รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,918,265 2,947,209 
ตน้ทุนดอกเบี4ย 1,028,037 945,756 
รับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื,น:   
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั:   

ส่วนที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1,378,248 (2,111,344) 
ส่วนที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  198,762 455,926 
ส่วนที,เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,218,424 1,969,195 

หกั: ผลประโยชนที์,จ่ายในระหวา่งปี (6,667,750) (3,337,780) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายปี 39,704,301 39,630,315 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี,ยถ่วงนํ4 าหนกัในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 10 ปี และ 9.7 ปี ตามลาํดบั และบริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์
พนกังานดงักล่าวภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 4.9 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ขอ้สมมติที,สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี4  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
อตัราคิดลด 2.7 2.7 
อตัราการขึ4นเงินเดือน 5.0 5.0 
อตัราการเปลี,ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ4นอยูก่บัช่วงอาย)ุ 7.0 - 20.0 8.0 - 18.0 
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 ผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงขอ้สมมติที,สาํคญัต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี4  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ขอ้สมมติฐาน ขอ้สมมติเปลี,ยนแปลง 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัที,                            
31 ธนัวาคม 2560                     
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัที,            
31 ธนัวาคม 2559                     
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

    
อตัราคิดลด + 1% (2.7) (2.5) 
 - 1% 3.0 2.8 
อตัราการขึ4นเงินเดือน + 1% 3.1 2.9 
 - 1% (2.8) (2.6) 
อตัราการเปลี,ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน + 10% (1.3) (1.3) 
 - 10% 1.5 1.4 

:R. หนี�สินอื!น 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 ;@@E 

   
เจา้หนี4กรมสรรพากร 3,268,146 7,409,362 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที,จ่ายคา้งจ่าย 2,140,690 3,083,435 
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 14,678,923 11,297,111 
ผลประโยชนพ์นกังานระยะสั4นคา้งจ่าย 27,296,614 27,234,917 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,805,646 15,123,604 
เงินรับฝากจากตวัแทน 29,037,421 32,408,826 
เจา้หนี4จากการซื4อหลกัทรัพย ์ 2,550,524 2,435,903 
อื,น ๆ 18,278,056 25,426,202 
รวมหนี4 สินอื,น 118,056,020 124,419,360 
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EI. สํารองตามกฎหมาย  

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ, งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี4 จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที,นาํเสนอนี4สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที,ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ,าเสมอเพื,อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั4งนี4 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือกรรมการผูอ้าํนวยการ 

 เพื,อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินาศภยั 2 ส่วน
งาน คือการรับประกนัภยัรถและการรับประกนัภยัอื,น 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื,อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเกี,ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหนี4 สินรวม
ซึ, งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที,ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและ
หนี4 สินรวมในงบการเงิน 

 บริษทัฯไม่มีรายการระหวา่งส่วนงานดาํเนินงานในระหวา่งปี 

 บริษทัฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั4นรายได้และสินทรัพย์ที,แสดงอยู่ใน                
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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 กาํไรขาดทุนตามส่วนงานสาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี4   
(หน่วย: บาท) 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอื,น รวม 

สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที,                        
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที,                        
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที,                        
31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากการรับประกนัภยั       
เบี4ยประกนัภยัรับ 1,451,305,493 1,537,039,052 630,288,115 575,160,609 2,081,593,608 2,112,199,661 
หกั: เบี4ยประกนัภยัจ่ายจากการ                    

เอาประกนัภยัต่อ (8,604,909) (9,917,770) (281,460,959) (225,354,419) (290,065,868) (235,272,189) 

เบี4ยประกนัภยัรับสุทธิ 1,442,700,584 1,527,121,282 348,827,156 349,806,190 1,791,527,740 1,876,927,472 
บวก (หกั): สาํรองเบี4ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือ

เป็นรายได ้(เพิ,มขึ4น) ลดลงจากปีก่อน 51,066,463 4,735,236 (63,386,567) (126,240,047) (12,320,104) (121,504,811) 

เบี4ยประกนัภยัที,ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ        
จากการเอาประกนัภยัต่อ 1,493,767,047 1,531,856,518 285,440,589 223,566,143 1,779,207,636 1,755,422,661 

รายไดค้่าจา้งและบาํเหน็จ - - 56,539,057 69,361,699 56,539,057 69,361,699 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 1,493,767,047 1,531,856,518 341,979,646 292,927,842 1,835,746,693 1,824,784,360 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทน 960,470,415 902,703,936 327,080,421 291,308,933 1,287,550,836 1,194,012,869 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 
 การประกนัภยัต่อ - (100) (191,719,010) (136,817,467) (191,719,010) (136,817,567) 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย 232,422,941 239,794,307 39,290,519 39,753,387 271,713,460 279,547,694 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น 104,833,228 128,785,381 78,134,121 56,958,859 182,967,349 185,744,240 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั           

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 1,297,726,584 1,271,283,524 252,786,051 251,203,712 1,550,512,635 1,522,487,236 

กาํไรขั�นต้นจากการรับประกนัภยั 196,040,463 260,572,994 89,193,595 41,724,130 285,234,058 302,297,124 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (282,004,404) (290,634,917) 

กาํไรจากการรับประกนัภยั     3,229,654 11,662,207 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     104,749,202 72,630,015 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน     5,416,054 (8,934,528) 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     3,313,843 8,256,892 
รายไดอื้,น     23,702,492 24,462,949 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     140,411,245 108,077,535 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (22,388,283) (17,779,981) 

กาํไรสําหรับปี     118,022,962 90,297,554 
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 สําหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีเบี4ยประกนัภยัรับผา่นบริษทันายหนา้รายใหญ่ 
(มียอดเบี4ยประกนัภยัรับเกินกว่าอตัราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี4ยประกนัภยัรับในแต่ละปี) หนึ, งราย ซึ, งเป็น
กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนัจาํนวนเงิน 740.1 ลา้นบาท และ 889.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ, งมาจากส่วนงานประกนัภยั
รถคิดเป็นอตัราร้อยละ 36 และร้อยละ 42 ตามลาํดบั ของเบี4ยประกนัภยัรับทั4งหมดในแต่ละปี 

 สินทรัพยแ์ละหนี4 สินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี4  
(หน่วย: บาท) 

 
ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอื,น 

สินทรัพย/์หนี4 สิน                      
ที,ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     
39 ธนัวาคม 2560 147,575,042 541,503,591 2,989,601,289 3,678,679,922 
31 ธนัวาคม 2559 9A@,153,281 410,831,573 2,834,342,336 3,410,327,190 
หนี�สิน     
39 ธนัวาคม 2560 1,179,613,451 1,009,854,327 167,193,634 2,356,661,412 
31 ธนัวาคม 2559 1,217,615,225 783,938,594 163,825,573 2,165,379,392 

22. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 255E 

   

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 103,970,188 9F@,201,283 

ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 61,034,640 69,437,777 

ค่าภาษีอากร 1,497,276 1,273,734 

หนี4 สูญและหนี4สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 2,037,597 (2,029,656) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื,น 113,464,703 116,751,779 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 282,004,404 290,634,917 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,018,526,826 979,672,127 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย 271,713,460 279,547,694 
ค่าใชจ่้ายเงินสมทบ 40,230,263 53,192,612 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น 77,102,896 67,844,750 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 223,060,289 225,254,612 
ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคาร สถานที,และอุปกรณ์ 61,034,640 69,437,777 
หนี4 สูญและหนี4สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 2,037,597 (2,029,656) 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 116,646,989 103,767,286 

ค่าใชจ่้ายอื,น 22,164,079 36,434,951 

รวมค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 1,832,517,039 1,813,122,153 

24. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั4งกองทุนสํารองเลี4 ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี4 ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ, งประกอบดว้ยเงินที,พนกังานจ่ายสะสมและเงินที,บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน          
ในอตัราร้อยละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี4ยงชีพนี4บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนที,ไดรั้บอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื,อพนกังานนั4นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 8.4 ลา้นบาท 
และ 8.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น) ด้วยจาํนวน                 
ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ4าหนกัของหุน้สามญัที,ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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26. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที,ประกาศจ่ายในปี 2560 และ 2559 มีดงันี4  

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2560 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื,อวนัที,                              

24 สิงหาคม 2560 
45.2 3.25 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื,อวนัที, 39 มีนาคม 2560 19.5 1.40 

รวมเงินปันผลปี 2560  64.7 4.65 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2559 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื,อวนัที,                                
26 กนัยายน 2559 

34.8 2.50 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื,อวนัที, 28 มีนาคม 2559 9;@.9 E.F0 

รวมเงินปันผลปี 2559  159.9 11.50 

27. รายการธุรกจิกบักจิการที!เกี!ยวข้องกนั 

27.: ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการที,เกี,ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษทัฯคาํนึงถึงเนื4อหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย ซึ, งลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการที,เกี,ยวขอ้ง
กนัสามารถสรุปไดด้งันี4  

รายชื,อกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ตรงสิน จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี4  จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็.เอส.บี. จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
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27.2 รายการระหว่างกจิการที!เกี!ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัฯมีรายการธุรกิจที,สําคญักบับุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื,อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที,ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ที,เกี,ยวขอ้งกนัเหล่านั4น ซึ, งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี4  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 
 2560 ;@@E 
เบี�ยประกนัภัยรับ   
   บริษทั ตรงสิน จาํกดั(1) BXF.9 889.9 
   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 0.9 1.8 
   บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จาํกดั 0.4 0.8 
   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี4  จาํกดั (มหาชน) 4.7 5.5 
   บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 0.6 1.2 
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่าย   
   บริษทั ตรงสิน จาํกดั 9;B.9 152.3 
ค่าบริการจ่าย(2)   
   บริษทั เอน็.เอส.บี. จาํกดั - 11.8 
ค่าใช้จ่ายจากการให้เช่า(3)   
   บริษทั เอน็.เอส.บี. จาํกดั - 8.2 
(9) เบี4ยประกนัภยัรับผา่นนายหนา้ประกนัวนิาศภยัรายนี4  
(2) แสดงอยูใ่นรายการ “ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(3) แสดงเป็นรายการหกัอยูใ่น “รายไดอื้,น” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ประเภทรายการธุรกิจกบักิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั นโยบายการกาํหนดราคา 

เบี4ยประกนัภยัรับ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย เป็นปกติทางการคา้ของนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
ค่าบริการจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายจากการใหเ้ช่า ราคาตามสญัญา 
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27.3 ยอดคงค้างระหว่างกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี4  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 ;@@E 

เบี�ยประกนัภัยค้างรับ   
บริษทั ตรงสิน จาํกดั 137.7 177.3 
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างจ่าย   
บริษทั ตรงสิน จาํกดั 23.8 30.5 
หนี�สินอื!น   
บริษทั เอน็.เอส.บี. จาํกดั - 1.7 

27.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหว่างปีสิ4 นสุดวนัที,  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที,ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี4  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ผลประโยชนร์ะยะสั4น 20.8 20.7 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 3.0 1.4 

รวม 23.8 22.1 
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28. ทรัพย์สินที!ติดภาระผูกพนั 

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯได้วางทรัพยสิ์นเพื,อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและเงินสํารอง
ประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยัและวางไวก้บัศาลและหน่วยงานอื,นเพื,อ 
ค ํ4าประกนัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงันี4  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 9X.F 9X.A 14.0 14.4 

เงนิสํารองประกนัภัยวางไว้กบันายทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ;;@.F ;�X.C 210.0 218.1 

หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบัศาล     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 3.2 3.2 3.4 3.4 

คํ�าประกนัภาระผูกพนัตามปกตธุิรกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 12.1 12.7 12.1 12.8 
สลากออมทรัพย ์ 2.6 2.6 2.6 2.6 

 14.7 15.3 14.7 15.4 

29. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 

 2560 ;@@E 

   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 28,783,185 23,510,439 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัในปี 5,201,083 5,272,746 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 33,984,268 28,783,185 
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30. ภาระผูกพนัและหนี�สินที!อาจเกดิขึ�น 

30.1 ภาระผูกพนัเกี!ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที,เกี,ยวข้องกับการเช่าพื4นที,และบริหารอาคาร อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั4นตํ,าที,ตอ้งจ่ายในอนาคตทั4งสิ4นภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานที,บอกเลิกไม่ได ้ดงันี4  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

จ่ายชาํระภายใน 2560 ;@@E 

   
1 ปี 5.7 1.6 
9 - 3 ปี 1.0 0.8 

7I.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ ;@@E บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมี
ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนรวม 476.3 ลา้นบาท และ @9X.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ, งผลของการพิจารณาดงักล่าวยงัไม่
สิ4นสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้พิจารณาประมาณการค่าเสียหายที,อาจจะเกิดขึ4 นและบนัทึกเป็นสํารอง           
ค่าสินไหมทดแทนไวแ้ลว้ในงบการเงินเป็นจาํนวน 40.5 ลา้นบาท และ XX.A ลา้นบาท ตามลาํดบั 

31.  ความเสี!ยงของบริษัทประกนัวนิาศภัย 

31.1 ความเสี!ยงจากการรับประกนัภัย 

 บริษทัฯมีนโยบายในการบริหารจดัการความเสี, ยงด้านการรับประกันภยั ที,ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค ์
กระบวนการ การติดตามและประเมินผล เพื,อให้การดําเนินงานด้านการรับประกันภัยเป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการจดัการบริหารความเสี,ยง โดยมีวตัถุประสงคที์,จะลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี,ยง 
ที,เกิดจากความผนัผวนของความถี,และความรุนแรงของความเสียหายซึ, งเบี,ยงเบนจากสมมติฐานที,ใชใ้นการ
กาํหนดอตัราเบี4ยประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทน และการพิจารณารับประกนัภยั ดงันี4  

(ก)  ดา้นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละการพิจารณารับประกนั 

  บริษทัฯกาํหนดเงื,อนไขและอตัราเบี4ยประกนัภยัของแต่ละผลิตภณัฑ์ที,เหมาะสมกบัระดบัความเสี,ยง
โดยการพิจารณาจากสถิติหรือขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งกบัความเสี,ยง มีการสํารวจภยัก่อนรับประกนัภยั                 
จดัอบรมให้พนกังานมีความรู้ในการพิจารณารับประกนัภยั และทบทวนนโยบายการรับประกนัภยั
เป็นประจาํ 
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(ข)  ดา้นการพิจารณาตั4งสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 บริษทัฯมีนโยบายการบนัทึกค่าสินไหมทดแทนให้ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั นอกจากนี4  บริษทัฯ            
ใหน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคาํนวณจาํนวนเงินสํารองค่าสินไหมทดแทนเพื,อให้มั,นใจวา่การคาํนวณ
เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนมีความถูกตอ้งเหมาะสม 

(ค)  ดา้นการประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯดาํเนินการโอนความเสี,ยงภยัไปให้ผูรั้บประกนัภยัต่อที,มีฐานะการเงินที,มั,นคง มีระบบการ
ตรวจสอบให้การเอาประกนัภยัต่อจนครบถว้นก่อนรับประกนัภยั ติดตามพิจารณาความเพียงพอของ
การเอาประกนัภยัต่อเป็นประจาํ เพื,อให้มีความพร้อมที,จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั4งนี4 เพื,อไม่ให ้                
มีผลกระทบต่อความมั,นคงทางการเงินของบริษทัฯ 

(ง)  ดา้นการกระจุกตวั 

 บริษทัฯมีการกระจายผลิตภณัฑ์และช่องทางการขายผ่านหลายช่องทาง นอกจากนี4  บริษทัฯกระจาย
การเอาประกนัภยัต่อไปยงับริษทัรับประกันภยัต่อหลายบริษทั เพื,อไม่ให้เกิดการกระจุกตวัตาม
แนวทางที,สาํนกังาน คปภ. กาํหนด 

นอกจากนี4  คณะกรรมการบริษทัฯได้จดัตั4งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี,ยงซึ, งมีหน้าที,ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี, ยงเป็นประจาํ เพื,อให้มั,นใจว่าการบริหารจัดการความเสี, ยงด้านการ              
รับประกนัภยับรรลุตามวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัฯรับทราบเป็น
ประจาํทุกไตรมาส 

 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี4 สินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 โดยแยก
ตามประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งันี4  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 สาํรอง                 
เบี4ยประกนัภยั

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
เบี4ยประกนัภยั

ส่วนที,เอา           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง            
เบี4ยประกนัภยั

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
เบี4ยประกนัภยั

ส่วนที,เอา           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       
อคัคีภยั 9;.C (C.;) X.A 16.4 (8.4) 8.0 
ทางทะเลและขนส่ง 9;.F (A.C) @.; 10.3 (7.2) 3.1 
รถยนต ์ AEE.C - AEE.C 750.9 - 750.9 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล �CF.� (B9.E) �FC.X 358.0 (104.3) 253.7 
เบด็เตล็ด 99X.F (EA.@) 9B.@ 43.0 (35.5) 7.5 

รวม 1,218.9 (183.4) 1,035.5 1,178.6 (155.4) 1,023.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 สาํรอง                   
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน     
การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที,เอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                   
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน     
การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที,เอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       
อคัคีภยั 7.4 (4.2) 3.2 2.0 (0.8) 1.2 
ทางทะเลและขนส่ง 3.4 (1.6) 1.8 5.9 (4.1) 1.8 
รถยนต ์ 447.5 - 447.5 430.6 - 430.6 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 62.1 (20.@) 41.6 85.7 (34.5) 51.2 
เบด็เตล็ด 198.9 (149.3) 49.6 101.9 (87.4) 14.5 

รวม 719.3 (175.6) 543.7 626.1 (126.8) 499.3 

 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี,ยงที,หนี4 สินจากการรับประกนัภยัจะเพิ,มขึ4นหรือลดลง
เนื,องมาจากความผนัผวนของสมมติฐานที,ใช้ในการคาํนวณ ซึ, งจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทั4งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสี,ยงอาจเกิดจากความถี,
และความรุนแรงที,เกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที,ใช้ในการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที,             
คาดไว ้

ผลกระทบต่อสํารองค่าสินไหมทดแทนที, เปลี,ยนแปลงเนื,องจากการเปลี,ยนแปลงข้อสมมติ ณ วนัที,                    
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นดงันี4  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม ;@60 

 
 

ขอ้สมมติที,
เปลี,ยนแปลง 

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

กาํไรก่อน                  
ภาษีเงินได ้                    

เพิ,มขึ4น (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

      
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปี

อุบติัเหตุล่าสุด 
+ 10% 23.5 21.6 (21.6) (17.3) 

 - 10% (23.5) (21.6) 21.6 17.3 
ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก + 10% 14.4 12.7 (12.7) (10.2) 
 - 10% (14.4) (12.7) 12.7 10.2 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2559 

 
 

ขอ้สมมติที,
เปลี,ยนแปลง 

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

กาํไรก่อน                  
ภาษีเงินได ้                    

เพิ,มขึ4น (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพิ,มขึ4น (ลดลง) 

      
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปี

อุบติัเหตุล่าสุด 
+ 10% 9�.F 9F.� (9F.�) (C.;) 

 - 10% (12.9) (10.4) 10.4 8.3 
ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก + 10% 23.3 21.1 (21.1) (9A.E) 
 - 10% (23.4) (21.1) 21.1 16.9 

31.2 นโยบายการบริหารความเสี!ยง 

  (ก) ความเสี,ยงจากการใหสิ้นเชื,อ 

ความเสี,ยงจากการใหสิ้นเชื,อ คือ ความเสี,ยงที,บริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเนื,องมาจากการที,
คู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที,ระบุไวใ้นเครื,องมือทางการเงินได ้บริษทัฯ            
มีความเสี,ยงดา้นการให้สินเชื,อที,เกี,ยวเนื,องกบัเบี4ยประกนัภยัคา้งรับ เงินให้กู้ยืม สินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อและลูกหนี4จากสัญญาประกนัภยัต่อ จาํนวนเงินสูงสุดที,บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเชื,อคือมูลค่าตามบญัชีหกัดว้ยค่าเผื,อหนี4สงสัยจะสูญที,แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

นโยบายในการบริหารความเสี,ยงจากการให้สินเชื,อของบริษทัฯ คือ บริษทัฯมีการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการชาํระหนี4 ของผูข้อกู ้ประกอบกบัพิจารณาวงเงินสินเชื,อต่อหลกัประกนัก่อนที,จะนาํเสนอให้
คณะกรรมการหรือผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัเงินกูพ้นกังานและเน้นการให้สินเชื,อแก่พนกังานเป็น
หลกัเพื,อลดความเสี,ยงจากการที,ลูกหนี4ไม่สามารถชาํระหนี4ได ้

(ข) ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของราคาตลาด 

ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี,ยงที,บริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหาย
อนัสืบเนื,องมาจากการเปลี,ยนแปลงอตัราดอกเบี4ย อตัราแลกเปลี,ยนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ, งส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื,องจากบริษัทฯไม่มีสินทรัพย์และหนี4 สินที,เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันั4น ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี,ยงจากอตัรา
ดอกเบี4ยและความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั4น 
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  ความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี4ย 

  ความเสี, ยงจากอตัราดอกเบี4 ย คือ ความเสี, ยงที,มูลค่าของเครื, องมือทางการเงินจะเปลี,ยนแปลงไป
เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงของอตัราดอกเบี4ยในตลาด 

นโยบายในการบริหารความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี4ย คือบริษทัฯจะลงทุนในตราสารหนี4 ที,มีอายุต่าง ๆ 
กนั ตามนโยบายของคณะกรรมการลงทุนเพื,อควบคุมระดบัความเสี,ยงจากการผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี4 ย ประกอบกับการลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนที,จะถือจนครบกําหนดซึ, งทาํให้ไม่มี
ผลกระทบจากการวดัมูลค่าตามราคาตลาดที,จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยต์ ํ,าลง 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยท์างการเงินที,สําคญัสามารถจาํแนกตามประเภทอตัรา
ดอกเบี4ย และสําหรับสินทรัพยท์างการเงินที,มีอตัราดอกเบี4ยคงที,สามารถแยกตามวนัที,ที,ครบกาํหนด 
หรือวนัที,มีการกาํหนดอตัราดอกเบี4ยใหม่ (หากวนัที,มีการกาํหนดอตัราดอกเบี4ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี4  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี4ยคงที, อตัรา ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ ดอกเบี4ย อตัรา  ดอกเบี4ย 
 1 ปี 9 - 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบี4ย รวม (ร้อยละต่อปี) 
        
รายการเทียบเท่าเงินสด XF.� - - - ;A.9 AA.X 0.00% - 1.20% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 10.1 358.2 113.8 - - 482.1 1.94% - 6.80% 

ตราสารหนี4ภาคเอกชน 125.8 464.8 140.9 - - 731.5 2.03% - 5.75% 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  515.0 160.0 - - - 675.0 1.50% - 4.00% 
สลากออมทรัพย ์ 10.6 18.0 - - - 28.6 0.42% - 0.93% 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 8.4                   - 8.4 2.90% - 12.00% 

รวม 701.8 1,001.0 254.7 8.4 26.1 1,992.0  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี4ยคงที, อตัรา ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ ดอกเบี4ย อตัรา  ดอกเบี4ย 
 1 ปี 9 - 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบี4ย รวม (ร้อยละต่อปี) 
        
รายการเทียบเท่าเงินสด 80.9 - - - 13.B 94.A 0.00% - 1.20% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 70.1 344.6 124.3 - - 539.0 1.94% - 7.20% 

ตราสารหนี4ภาคเอกชน 10.0 380.9 155.3 - - 546.2 2.15% - 5.75% 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  525.0 170.0 - - - 695.0 1.30% - 4.00% 
สลากออมทรัพย ์ 19.0 15.6 - - - 34.6 0.42% - 1.40% 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 8.0 - 8.0 3.00% - 12.00% 

รวม 705.0 911.1 279.6 8.0 13.B 1,917.X  
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เงินสด เบี4 ยประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหนี4 จาก
สัญญาประกนัภยัต่อและเจา้หนี4 บริษทัประกนัภยัต่อเป็นสินทรัพยแ์ละหนี4 สินที,ไม่มีดอกเบี4ย จึงไม่มี
ความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี4ยในตลาดที,เปลี,ยนแปลงไป 

ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี,ยงที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุนที,อาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีความเสี,ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์, งราคา
จะเปลี,ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

นโยบายการบริหารความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็นส่วนที,เป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื,อคา้ ประกอบดว้ย เงินลงทุนระยะสั4 นซึ, งอาศยัความรวดเร็วและเชี,ยวชาญใน
การลงทุนและสามารถปรับการลงทุนได้ทนัต่อสถานการณ์ คณะกรรมการลงทุนของบริษทัฯจึง
พิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลที,มีคุณสมบติัที,เหมาะสมมาช่วยดูแลเพื,อลดความเสี,ยง
ของการเปลี,ยนแปลงของราคาตลาด สําหรับส่วนที,เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย บริษทัฯจะ
ลงทุนเอง โดยเป็นการลงทุนระยะยาว เพื,อลดความความเสี,ยงจากการผนัผวนของราคาตลาด โดย
ลงทุนในหุน้และหน่วยลงทุนที,มีพื4นฐานดีและจ่ายปันผลสมํ,าเสมอ   

(ค) ความเสี,ยงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี, ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี, ยงที,บริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้เมื,อ              
ครบกาํหนด เนื,องจากไม่สามารถเปลี,ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอ
ตามความตอ้งการในเวลาที,เหมาะสม ซึ, งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

นโยบายการบริหารความเสี,ยงด้านสภาพคล่อง คือ บริษทัฯจะจดัสรรเงินลงทุนในรูปแบบเงินฝาก
ประจาํหลายๆ ช่วงเวลาและกองทุนตลาดเงินที,พร้อมเปลี,ยนเป็นเงินสด อีกทั4งยงัลงทุนในหลกัทรัพย์
ที,ซื4อขายในตลาดซื4อขายคล่อง เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดตราสารหนี4 ไทย 
ที,มีสภาพคล่องสูงและสามารถเปลี,ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื,อให้บริษทัฯสามารถลดความ
เสี,ยงดา้นสภาพคล่องไดเ้ป็นอยา่งดี 
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วนัที,ครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหนี4 สินนบัจากวนัที,ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 มีดงันี4  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 เมื,อทวงถาม ภายใน 1 ปี 9 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.4 - - - - 66.4 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 607.6 661.4 1,001.0 254.7 2.0 2,526.7 
เงินใหกู้ย้มื - 0.6 4.4 3.4 - 8.4 
สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย       
เบี4ยประกนัภยัคา้งรับ - 255.8 - - - 255.8 
ลูกหนี4จากสัญญาประกนัภยัต่อ - 74.3 - - - 74.3 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที,

เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - 72.3 2.3 101.0 - 175.6 
หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย       
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - 475.4 103.7 140.2 - 719.3 
เจา้หนี4บริษทัประกนัภยัต่อ - 216.3 - - - 216.3 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม ;@@9 

 เมื,อทวงถาม ภายใน 1 ปี 9 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94.7 - - - - 94.7 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 535.5 624.1 911.0 279.7 2.0 2,352.3 
เงินใหกู้ย้มื - 1.3 4.1 2.5 - 7.9 
สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย       
เบี4ยประกนัภยัคา้งรับ - 209.8 - - - 209.8 
ลูกหนี4จากสัญญาประกนัภยัต่อ - 84.0 - - - 84.0 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที,

เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - 37.0 6.6 83.2 - 126.8 
หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย       
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - 451.5 83.7 90.9 - 626.1 
เจา้หนี4บริษทัประกนัภยัต่อ - 159.1 - - - 159.1 
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31.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที,วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ           
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั4นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งันี4  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที!วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนเพื,อคา้   

ตราสารทุน 49.2 XE.; - - XE.; 
หน่วยลงทุน A.F - A.F - A.F 

เงินลงทุนเผื,อขาย      
ตราสารทุน 43.1 X�.9 - - X�.9 
หน่วยลงทุน 515.1 9FE.F XFA.9 - @9@.9 
หุน้กู ้ 91.6 - E9.A - E9.A 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 0.2 F.; - - F.; 

สินทรัพย์ที!เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด AA.X AA.X - - AA.X 
เงินลงทุนที,จะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ XC;.9 - @F;.A - @F;.A 
สลากออมทรัพย ์ 28.6 - 28.6 - 28.6 
ตราสารหนี4ภาคเอกชน A�E.E - A@9.C - A@9.C 
เงินฝากสถาบนัการเงินที,ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน AB@.F AB@.F - - AB@.F 

เงินลงทุนทั,วไป ;.F - - ;.F ;.F 
เงินใหกู้ย้มื C.X - - C.X C.X 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที!วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื,อคา้   

ตราสารทุน �F.X �F.X - - �F.X 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย      

ตราสารทุน 39.0 39.0 - - 39.0 
หน่วยลงทุน 466.1 89.6 376.5 - 466.1 
หุน้กู ้ 80.9 - 80.9 - 80.9 

สินทรัพย์ทางการเงินที!เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94.7 94.7 - - 94.7 
เงินลงทุนที,จะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 539.0 - 554.0 - 554.0 
สลากออมทรัพย ์ 34.6 - 34.6 - 34.6 
ตราสารหนี4ภาคเอกชน 465.2 - 470.3 - 470.3 
เงินฝากสถาบนัการเงินที,ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 695.0 695.0 - - 695.0 

เงินลงทุนทั,วไป 2.0 - - 2.0 2.0 
เงินใหกู้ย้มื 7.9 - - 7.9 7.9 

  การจดัลาํดับชั4นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน เป็นไปตามที,กาํหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบ         
งบการเงินขอ้ที, 4.19 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ4นอยูก่บัลกัษณะของเครื,องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ4นโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าที,เหมาะสม โดยบริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ของเครื,องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี4  

(ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว  

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี4  (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ และตราสารหนี4ภาคเอกชน) แสดงมูลค่า
ยติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที,ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี4ไทย 



 

48 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที,ประกาศโดย
ผูจ้ดัการกองทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที,ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่า เช่น อ้างอิงจากราคาซื4 อขายของเงินลงทุนอื,นที,คล้ายคลึงที,มีตลาดรองรับ หรือ
วเิคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดที,คาดวา่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนและความเสี,ยงที,เกี,ยวขอ้ง 

32. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์หลกัในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซึ้, งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื,องเพื,อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูที้,เกี,ยวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน
และดาํรงเงินกองทุนตามความเสี,ยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื,อวนัที, 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ที,ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อที,ประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นที,จะมีขึ4นในเดือนมีนาคม 2561 ให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิปี 2560 จาํนวน @.FF บาท          
ต่อหุ้น ทั4งนี4  บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้จาํนวน 3.25 บาทต่อหุ้น คงคา้งจ่ายเงินปันผลอีก
จาํนวน 9.B@ บาทต่อหุน้ จาํนวน ;X.�� ลา้นบาท 

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปนี4 ใหม่ เพื,อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน               
ปีปัจจุบนั ซึ, งการจดัประเภทรายการบญัชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของเจ้าของตามที,                
ไดร้ายงานไว ้

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที, �1 ธนัวาคม ;@@9 

 

ตามที,                              
จดัประเภทใหม่ 

ตามที,                         
เคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กาํไรหรือขาดทุน   

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น 185,744,240 163,567,516 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 290,634,917 312,811,641 

 476,379,157 476,379,157 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี4ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื,อวนัที, 26 กุมภาพนัธ์ 2561 


