บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้ำของและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุ
สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของ
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
ด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับ
เพียงพอและเหมำะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีตำมรู ปแบบงบกำรเงิน
ที่ออกใหม่ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 4 มีนำคม
2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป และกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี
แต่อย่ำงใด

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี ปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพือ่ ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีรำยได้ค่ำเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 2,112 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯมีกำรรับประกันภัยให้กบั ลูกค้ำ
เป็ นจำนวนมำกรำยและเป็ นลูกค้ำรำยย่อย และรู ปแบบกำรรับประกันภัยมีควำมหลำกหลำยตำมประเภทกำร
รับประกันภัย ทำให้กำรรับรู ้ค่ำเบี้ยประกันภัยแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงมีควำมเสี่ยงใน
กำรรับรู ้รำยได้ค่ำเบี้ยประกันภัยด้วยระยะเวลำในกำรรับรู ้รำยได้
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยเบี้ยประกันภัย กำรรับรู ้รำยได้เบี้ยประกันภัย และขยำยขอบเขตกำรทดสอบ
สำหรับกำรควบคุมภำยในที่ตอบสนองเรื่ องรอบระยะเวลำในกำรรับรู ้รำยได้ในงบกำรเงิน นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สุ่ม
ตัวอย่ำงกรมธรรม์และเอกสำรประกอบรำยกำรเพือ่ ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ค่ำเบี้ยประกันภัยว่ำสอดคล้องตำม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบำยกำรคิดค่ำเบี้ยประกันภัยและรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั
ฯ และสอบทำนกรมธรรม์และรำยกำรสลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู ้เป็ นรำยได้ของบริ ษทั ฯในรอบระยะเวลำบัญชี ในช่วง
ใกล้สิ้นปี และหลังสิ้นปี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพือ่ ตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของกำรบันทึกรำยกำรตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย - สารองค่าสิ นไหมทดแทน
บัญชีหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย - สำรองค่ำสินไหมทดแทนเป็ นบัญชีที่มีควำมสำคัญมำกในงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงค้ำงจำนวน 626 ล้ำนบำท (คิดเป็ นร้อยละ 29 ของหนี้สินรวม)
บัญชีสำรองค่ำสินไหมทดแทนจะรวมทั้งในส่วนของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นและได้รับรำยงำนแล้วและ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน ซึ่งกำรประมำณกำรดังกล่ำวคำนวณขึ้นโดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ
ตำมวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติหลักที่ใช้ในกำรคำนวณอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีตและต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรอย่ำงสูง ซึ่งอำจมีควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทน ประมำณกำรสำรองดังกล่ำวขึ้นอยูก่ บั ควำมถูกต้องของข้อมูล
เกี่ยวกับปริ มำณรำยกำร จำนวนเงินและรู ปแบบของกำรเกิดสินไหมทั้งในปั จจุบนั และอดีต ซึ่งกำรใช้ขอ้ มูลที่ไม่
เหมำะสมอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำประกันภัย
ข้ำพเจ้ำตรวจสอบสำรองค่ำสินไหมทดแทนโดยศึกษำและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับเรื่ อง
สินไหม กำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน กำรตั้งประมำณกำรสำรองสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
และทำกำรสอบถำมผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ในกำรคำนวณประมำณกำรโดยนักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย กำรใช้ดุลยพินิจในกำรตั้งประมำณกำรและประเมินกำรใช้ดุลยพินิจดังกล่ำว นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สุ่ม
ทดสอบข้อมูลที่นกั คณิ ตศำสต์ประกันภัยใช้ในกำรคำนวณ สุ่มตัวอย่ำงแฟ้ มสินไหมรำยใหญ่เพือ่ ตรวจสอบกำรตั้ง
ประมำณกำร วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลสำรองสินไหมทดแทน นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ใช้ทีมงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรสอบทำนประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนที่ต้งั ไว้ในบัญชี โดยประเมินข้อสมมติ วิธีกำรในกำร
คำนวณ และทดสอบข้อมูลสินไหมในอดีตที่นกั คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยใช้ และเปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปี
ก่อน

3

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพือ่ ให้มีกำร
ดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพือ่ ให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำร
ที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
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• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ง
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในปี ปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ จะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ นำงนงลักษณ์ พุม่ น้อย

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2560
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บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7, 27
8
9
10
11
12
13
14
15

(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

94,730,839
209,801,725
7,622,310
282,183,199
83,999,930

77,148,715
202,753,438
9,177,031
307,087,710
59,613,892

111,246,000
147,298,372
18,376,093
197,079,584
43,800,891

2,352,314,271
7,910,779
196,132,669
429,404
117,031,989
58,170,075
3,410,327,190

2,336,153,154
6,676,020
1,030,613
165,304,789
399,535
105,244,966
32,641,953
3,303,231,816

2,163,241,010
8,344,815
7,314,613
147,045,418
1,056,435
90,136,850
46,640,488
2,981,580,569

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 13,900,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ - ผลกาไร (ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

1,804,688,115
159,069,669
3,516,007
39,630,315
34,055,926
124,419,360
2,165,379,392

1,673,576,475
121,729,874
311,170
38,761,353
36,826,890
137,739,184
2,008,944,946

1,453,823,333
110,417,997
9,118,199
34,330,679
32,871,014
92,768,588
1,733,329,810

200,000,000

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

20

24,848,787
6,163,850
478,991,008

24,848,787
6,163,850
548,794,476

24,848,787
6,163,850
489,436,011

10

1,507,318
1,244,947,798
3,410,327,190
-

(18,957,078)
1,294,286,870
3,303,231,816
-

(5,634,724)
1,248,250,759
2,981,580,569
-

16
17
18
27
19, 27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ขาดทุนจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
หัก: ภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

27

27

27
22, 27
23
14

2559

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2,112,199,661
(235,272,189)
1,876,927,472
(121,504,811)
1,755,422,661
69,361,699
72,630,015
(8,934,528)
8,256,892
24,462,949
1,921,199,688

2,015,186,693
(292,204,323)
1,722,982,370
(127,459,106)
1,595,523,264
91,700,026
67,315,785
(5,708,170)
(9,912,434)
23,279,301
1,762,197,772

1,194,012,869
(136,817,567)
1,057,195,302
279,547,694
163,567,516
312,811,641
1,813,122,153
108,077,535
(17,779,981)
90,297,554

967,040,380
(101,046,219)
865,994,161
284,944,620
144,694,424
289,013,142
1,584,646,347
177,551,425
(33,911,289)
143,640,136

บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14

14

25

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2559

25,580,494
(5,116,098)

(16,652,942)
3,330,588

20,464,396

(13,322,354)

(313,777)
62,755

(1,102,089)
220,418

(251,022)
20,213,374
110,510,928

(881,671)
(14,204,025)
129,436,111

6.50

10.33

บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

26

6

2559

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2,102,114,536
(19,442,039)
53,835,510
20,349,226
24,786,526
(1,153,907,055)
(280,309,289)
(163,567,516)
(335,403,113)
(31,478,267)
3,967,143
(1,234,759)
219,710,903

1,953,251,540
(117,013,510)
66,169,980
10,344,867
(2,539,182)
22,654,366
(968,970,897)
(275,096,062)
(131,790,428)
(243,738,657)
(54,275,427)
(183,036,289)
1,668,794
77,629,095

169,274
169,274

687,884
687,884

(42,173,453)
(274,600)
(42,448,053)
(42,278,779)

(28,762,749)
(251,515)
(29,014,264)
(28,326,380)

(159,850,000)
(159,850,000)
17,582,124
77,148,715
94,730,839
-

(83,400,000)
(83,400,000)
(34,097,285)
111,246,000
77,148,715

บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)

กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว
139,000,000
139,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
594,436,835
594,436,835

139,000,000
139,000,000
-

594,436,835
594,436,835
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
24,848,787
6,163,850
24,848,787
6,163,850
24,848,787
24,848,787
-

6,163,850
6,163,850
-

ยังไม่ได้
จัดสรร
489,436,011
143,640,136
(881,671)
142,758,465
(83,400,000)
548,794,476
548,794,476
90,297,554
(251,022)
90,046,532
(159,850,000)
478,991,008
-

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้าของ
ผลกาไร (ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(5,634,724)
(13,322,354)
(13,322,354)
(18,957,078)
(18,957,078)
20,464,396
20,464,396
1,507,318
-

รวม
1,248,250,759
143,640,136
(14,204,025)
129,436,111
(83,400,000)
1,294,286,870
1,294,286,870
90,297,554
20,213,374
110,510,928
(159,850,000)
1,244,947,798
-

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
1.

ข้ อมูล ทัว่ ไปของบริษทั ฯ
บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมลิ ำเนำในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั เอ็น. เอส. อัลลำยแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษ ัทที่จดทะเบีย นจัดตั้งในประเทศไทยเป็ น ผูถ้ ือหุ ้ นใหญ่
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ กำรรับประกันวินำศภัยและมี 28 สำขำย่อยในต่ำงจัง หวัด ที่อยูต่ ำมที่ จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 767 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติวชิ ำชีพ บัญ ชี พ.ศ.
2547 และจัดทำขึ้น ตำมวิธี ก ำรบัญ ชี เกี่ยวกับกำรประกัน ภัย ในประเทศไทยและหลัก เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อ ง ซึ่ ง
กำหนดโดยส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุ ร กิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไป
ตำมรู ปแบบงบกำรเงิ น ที่ กำหนดในประกำศคปภ. เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ วิธี ก ำร เงื่ อ นไขและระยะเวลำใน
กำรจัดทำและยื่น งบกำรเงิ น และรำยงำนเกีย่ วกับผลกำรดำเนิ น งำนของบริ ษ ัทประกัน วินำศภัย พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559 ซึ่ งเริ่ มมีผลบัง คับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป โดยรู ปแบบงบกำรเงิ น
ดัง กล่ำวมีก ำรเปลี่ ย นแปลงจำกเดิ มทำให้ ต้องมีก ำรจัดประเภทรำยกำรบัญ ชี ของงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ดเสร็ จและงบกระแสเงิ น สดของปี ก อ่ นที่ แ สดงเป็ นข้อ มูล เปรี ยบเที ย บใหม ่ เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญ ชี ของปี ปั จจุบัน และได้น ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วัน ที่
1 มกรำคม 2558 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
งบกำรเงิ น ฉบับภ ำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบั บ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงิ นฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ นนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ น อย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

1

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหวำ่ งปี บริ ษ ัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม ่
รวมถึง แนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชี พบัญ ชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ำ วได้รับกำรปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มขี ้ ึนเพื่อให้มเี นื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว ่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำร
ปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิ ทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ำ วมำถื อปฏิบัติน้ ี ไมม่ ผี ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิ น ของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่มีก ำรเปลี่ย นแปลงหลักกำรส ำคัญ ซึ่ งเกีย่ วข้อ งโดยตรงกับ
บริ ษทั ฯมีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 4 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อก ำหนดกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นส ำหรับสัญญำ
ประกันภัยที่ออกโดยกิจกำรใดๆ (รวมถึงสัญญำประกันภัยต่อ) และสัญญำประกันภัยต่อที่กจิ กำรถือไว้ และเพื่ อ
จำกัดกำรแก้ไขวิธีกำรบัญชีส ำหรับสัญญำประกันภัยจนกว ่ำโครงกำรระยะที่สองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นเกีย่ วกับสั ญญำประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทัง้ นี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น นี้ มขี ้อกำหนดให้ มกี ำร
เปิ ดเผยข้อ มูลโดยระบุแ ละอธิ บำยถึ ง จำนวนเงิ น ที่เ กีย่ วเนื่ องกับสั ญ ญำประกัน ภัยในงบกำรเงิ นของผู ้รั บ
ประกันภัย และไม ่อนุ ญำตให้ มกี ำรบันทึ กสำรองค่ำสิ น ไหมทดแทนที่ ยงั มิได้เกิดขึ้น ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลำ
รำยงำน และกำหนดให้ มกี ำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้ สิ นจำกกำรประกัน ภัยที่ รับรู ้แ ล้วและกำรทดสอบ
กำรด้อ ยค่ำของสิ นทรัพ ย์จำกสัญ ญำประกันภัยต่อ และรวมถึ งกำหนดให้ผู ้รับประกันภัยบันทึ กหนี้ สิ น จำก
สัญญำประกันภัยไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นของกิจกำรจนกว ่ำภำระหนี้ สิ นจำกสัญญำประกันภัยนั้นจะหมดลง
หรื อยกเลิ ก หรื อสิ้ นผลบัง คับ และให้แสดงหนี้ สิน จำกสัญ ญำประกันภัยโดยไม ่มีกำรหักกลบกับสิ นทรัพย์จำก
กำรประกันภัยต่อที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับดังกล่ำวมีกำรยกเว้น เป็ น กำรชัว่ ครำว
ให้ผรู ้ ับประกันภัย ไม ่ต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดบำงประกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับอื่น ซึ่ ง
รวมถึงข้อกำหนดที่ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบัญชีสำหรับสัญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ นอกจำกจะกำหนดวิธี ปฏิบตั ิ สำหรับสัญญำประกันภัยแล้ว ยังรวมถึ ง
กำรพิ จำรณำลักษณะของสัญ ญำประกันภัยด้วย และรวมถึงกำรกำหนดให้ เปิ ดเผยข้อ มูลเพิม่ เติ มในส่วนของ
สัญญำประกันภัยที่เกีย่ วกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้และค่ำใช้จำ่ ยที่รับรู ้ในงบกำรเงิ น และลักษณะและขอบเขต
ของควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสัญญำประกันภัย
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กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นข้ำงต้นมำถือ ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกไม ่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่อ งบกำรเงิ น ของบริ ษ ัทฯ เนื่ อ งจำกฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษทั ฯได้พิ จำรณำและทบทวนกำรจัดประเภทของ
สัญ ญำประกัน ภัย (รวมถึ ง สัญ ญำประกัน ภัย ต่อ ) และสั ญ ญำประกัน ภัย ต่อที่ บริ ษทั ฯถือ ไว้แ ละสรุ ปได้วำ่
สัญญำทั้งหมดเป็ นสัญ ญำที่ เ ข้ำเกณฑ์ คำนิ ย ำมของสัญ ญำประกัน ภัยตำมมำตรฐำนฉบับนี้ นอกจำกนี้ ส ำหรั บ
กำรบัน ทึก รำยกำรส ำรองค่ำ สิ นไหมทดแทน กำรทดสอบควำมเพี ย งพอของหนี้ สิ น จำกสัญ ญำประกัน ภัย
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ จำกสัญญำประกันภัยต่อ และกำรบัน ทึกหนี้ สิ นจำกสั ญญำประกัน ภัย ก็
ไม ่มีผลกระทบต่องบกำรเงิ นเนื่ องจำกบริ ษทั ฯได้ถื อปฏิ บัติอยูแ่ ต่เดิ มแล้ว
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว ่ำงปี ปัจจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ น ที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รั บ
กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มขี ้ นึ เพื่อให้มเี นื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว ่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง ถ้อ ยคำและคำศัพ ท์ กำรตี ควำมและกำรให้ แนวปฏิ บัติทำงกำรบัญ ชี ก บั ผู ้ใ ช้
มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัทฯเชื่ อ ว ่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง จะไม ่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นเมือ่ นำมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกัน ภัยรับประกอบด้วย เบี้ ยประกันภัยรับโดยตรงจำกผู ้เอำประกัน ภัย และเบี้ ยประกัยภัย ต่อรั บ
หั ก ด้วยมูล ค่ำของกรมธรรม์ที่ย กเลิ ก และกำรส่ง คื น เบี้ ย ประกัน ภัย และปรับ ปรุ งด้วยส ำรองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม ่ถือเป็ นรำยได้
เบี้ ยประกัน ภัย รับโดยตรงจำกผู ้เอำประกัน ภัยถื อ เป็ นรำยได้ตำมวัน ที่ที่มีผ ลบัง คับใช้ใ นกรมธรรม์
ประกันภัย
เบี้ ยประกัน ภัย ต่อ รั บถื อ เป็ นรำยได้เมื่อ บริ ษ ัทฯได้รั บใบคำขอเอำประกัน ภัยต่อ หรื อ ใบแจ้ง กำรเอำ
ประกันภัยต่อจำกบริ ษทั ผูเ้ อำประกันภัย ต่อ
(ข) รำยได้คำ่ จ้ำงและค่ำบำเหน็ จจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
รำยได้คำ่ จ้ำงและค่ำบำเหน็ จจำกกำรเอำประกันภัยต่อรั บรู ้เป็ นรำยได้ในงวดที่ ได้ให้บริ กำร
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(ค) รำยได้จำกกำรลงทุน
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงิ นลงทุนถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง โดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แ ท้จริ ง
เงิ นปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมือ่ บริ ษ ัทฯมีสิ ทธิ ในกำรรับเงิ นปั นผล
(ง) กำไร (ขำดทุน) จำกเงิ นลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงิ นลงทุนถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จำ่ ย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
4.2

กำรรับรู้ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัย ต่อ
เบี้ยประกัน ภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกัน ภัยต่อ รับรู ้ เป็ นค่ำใช้จำ่ ยเมื่อได้โ อนควำมเสี่ ยงจำกกำรประกัน ภัย
ให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว ตำมจำนวนที่ ระบุไ ว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำ สิ น ไหมทดแทนประกอบด้วยค่ำสิ น ไหมทดแทนและค่ำ ใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรค่ำ สิ น ไหมทดแทน
จำกกำรรับประกัน ภัยโดยตรงและจำกกำรรั บประกัน ภัย ต่อ และส ำหรั บทั้ง ควำมเสี ย หำยที่ ไ ด้รั บ
รำยงำนแล้วและที่ ยงั ไม ่ได้รั บรำยงำน ซึ่ งแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสิ น ไหมทดแทนและค่ำใช้จำ่ ยอื่ น ที่
เกีย่ วข้อง และรำยกำรปรับปรุ ง ค่ำสิ นไหมของงวดปั จจุบันและงวดก ่อนที่เกิดขึ้น ในระหว ่ำงปี หั กด้วย
มูลค่ำซำกและกำรรับคืนอื่น (ถ้ำมี)
ค่ำสิ น ไหมทดแทนรับคืน จำกกำรประกันภัยต่อรั บรู ้ เป็ นรำยได้เมือ่ ได้บนั ทึ กค่ำสิ น ไหมทดแทนและ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนตำมเงื่ อนไขในสัญ ญำประกันภัยต่อที่เกีย่ วข้อง
ค่ำสิ น ไหมทดแทนและค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรค่ำ สิ น ไหมทดแทนจำกกำรรับประกัน ภัย โดยตรงจะ
รับรู ้เ มือ่ ได้รับแจ้งจำกผู ้เอำประกัน ภัย ตำมจำนวนที่ ผเู ้ อำประกัน ภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของ
ฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม ่เกินทุน ประกัน ของกรมธรรม์ที่เกีย่ วข้อง
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรค่ำ สิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัย ต่อ จะรับรู ้เ มื่ อ
ได้รับแจ้งจำกบริ ษทั ประกัน ต่อตำมจำนวนที่ไ ด้รั บแจ้ง
(ค) ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็ จ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็ จรับรู ้เป็ นค่ำใช้จำ่ ยทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ค่ำ จ้ำงและค่ำ บำเหน็ จ จ่ำ ยส ำหรั บกำรรั บประกัน ภัย ที่ มีอ ำยุ ก ำรคุ้มครองเกิน หนึ่ งปี จะบัน ทึ ก เป็ น
ค่ำใช้จำ่ ยในปี ที่เกิดรำยกำรทั้งจำนวน
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(ง) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับประกันภัยอื่น
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับประกันภัยอื่น คือ ค่ำใช้จำ่ ยอื่นที่ เกิดจำกกำรรับประกัน ภัย ทั้ง ค่ำใช้จำ่ ยทำงตรงและ
ทำงอ้อม และให้รวมถึงเงิ นสมทบต่ำง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมเกณฑ์คงค้ำง
(จ) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนิ นงำน
ค่ำ ใช้จำ่ ยในกำรดำเนิ น งำน คื อค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนิ น งำนที่ ไ ม ่เกีย่ วกับกำรรั บประกันภัย และกำร
จัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมเกณฑ์ คงค้ำง
4.3 กำรจัดประเภทสั ญญำประกันภัย
บริ ษ ัทฯจัดประเภทของสัญ ญำประกัน ภัย และสั ญ ญำประกันภัย ต่อ โดยกำรพิ จำรณำลัก ษณะขอ งสัญ ญำ
ประกัน ภัย โดยสั ญ ญำประกัน ภัย คื อ สั ญ ญำซึ่ ง ผู ้รั บประกัน ภัย รั บควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรรั บประกัน ภัย ที่ มี
นั ยส ำคัญ จำกคูส่ ั ญ ญำอี ก ฝ่ ำยห นึ่ ง (ผู ้เ อำประกัน ภัย) โดยตกลงจะชดใช้คำ่ สิ น ไหมทดแทนให้ แก ผ่ ู ้เ อำ
ประกัน ภัย หำกเหตุก ำรณ์ ในอนำคตอัน ไมแ่ น่น อน ที่ร ะบุ ไว้ (เหตุก ำรณ์ ที่เ อำประกัน ภัย ) เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่อ ผู ้เอำประกัน ภัย ในกำรพิ จำรณำว ่ำมีก ำรรั บควำมเสี่ ย งด้ำนกำรรับประกัน ภัยที่ มีนั ย ส ำคัญ
หรื อไมน่ ้ นั จะพิ จำรณำจำกจำนวนผลประโยชน์ ที่จะต้อ งจ่ำยกรณี ที่มสี ถำนกำรณ์ ที่รั บประกัน ภัย เกิดขึ้น กับ
ภำระผู กพัน ที่จะต้อ งจ่ำ ยตำมสั ญ ญำหำกไมม่ ีส ถำนกำรณ์ ที่ รับประกัน ภัย เกิดขึ้ น ซึ่ ง หำกไมเ่ ข้ำ เงื่ อ นไข
ดังกล่ำ วข้ำงต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญ ญำประกันภัยดังกล่ำวเป็ นสั ญญำกำรลงทุ น ซึ่ง สัญ ญำกำรลงทุ น
คือสัญ ญำที่ มรี ู ปแบบทำงกฎหมำยเป็ น สัญญำประกันภัยและทำให้ผรู ้ ับประกันภัยมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ น แต่
ไมไ่ ด้ทำให้ผู ้รั บประกันภัย มีควำมเสี่ ยงด้ำ นกำรรั บประกัน ภัย ที่ สำคัญ ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ น ได้แ ก ่ ควำม
เสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนหรื อรำคำ
บริ ษ ัทฯจัดประเภทของสั ญญำโดยประเมิน ควำมส ำคัญของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกัน ภัย เป็ น รำยสัญ ญำ
ณ วัน เริ่ มต้น สั ญ ญำ หำกสั ญ ญำใดจัดประเภทเป็ นสั ญ ญำประกัน ภัย แล้ว จะยัง คงเป็ นสั ญ ญำประกัน ภัย
ตลอดไปจนกวำ่ สิ ทธิ และภำระผูก พันทั้งหมดถูก ทำให้ สิ้นสุ ดหรื อสิ้ น ผลบังคับ หำกสัญ ญำใดเคยจัดประเภท
เป็ นสั ญ ญำกำรลงทุ น ณ วัน เริ่ มต้น สั ญ ญำ อำจจะถู ก จัดประเภทเป็ นสั ญ ญำประกัน ภัย ในเวลำต่อ มำ ได้
หำกพบว ่ำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรั บประกันภัยเพิม่ ขึ้น อย่ำงมีนัยสำคัญ
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด หมำยถึง เงิ น สดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ นระยะสั้น ที่มสี ภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืน ภำยในระยะเวลำไมเ่ กิน 3 เดื อนนั บจำกวัน ที่ ได้มำและไม ม่ ขี ้อจำกัดในกำร
เบิกใช้
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4.5 เบี้ยประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับจำกกำรรับประกัน ภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่ำ สุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบัน ทึก ค่ำเผื่ อหนี้
สงสัย จะสู ญ สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นไมไ่ ด้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงิ น และตำมสถำนะปั จจุบนั ของเบี้ ยประกันภัยค้ำงรั บ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ัทฯบัน ทึ ก ค่ำเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ส ำหรั บ เบี้ ย ประกัน ภัย ค้ำงรั บ เมื่อ มีข้อบ่ง ชี้ ของกำรด้อยค่ำ เกิดขึ้ น
โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุน โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นไม ่ได้ ประสบกำรณ์ก ำรเก็บเงิ น อำยุของ
หนี้ คงค้ำงและตำมสถำนะปั จจุบนั ของเบี้ยประกัน ภัยค้ำงรั บ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนค่ำเผื่อหนี้ สงสั ย
จะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในระหว ่ำงปี
4.6 สิ นทรัพย์ จำกกำรประกันภัยต่ อ
สิ น ทรั พ ย์จำกกำรประกัน ภัย ต่อประกอบด้วยส ำรองประกันภัย ส่วนที่ เ รี ย กคืน จำกกำรประกัน ภัย ต่อ ซึ่ ง
ประมำณขึ้ น โดยอ้ำ งอิ ง สั ญ ญำประกัน ภัย ต่อ ที่ เ กี่ยวข้อ งของส ำรองค่ำ สิ น ไหมทดแทน และส ำรองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม ่ได้ถือเป็ นรำยได้ตำมกฎหมำยว ่ำด้วยกำรคำนวณสำรองประกันภัย
บริ ษทั ฯบัน ทึ กค่ำเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ส ำหรั บสิ น ทรั พ ย์จำกกำรประกันภัย ต่อ เมื่อมี ขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ
เกิดขึ้น โดยพิ จำรณำจำกผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรเก็บเงิ นไม ่ได้ ประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิ น
อำยุ ของหนี้ คงค้ำ งและตำมสถำนะปั จจุ บัน ของบริ ษ ัทประกัน ภั ยต่อ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในระหว ่ำงปี
4.7 ลู กหนี้จำกสั ญญำประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนี้บริษทั ประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อประกอบไปด้วยจำนวนเงิ น ค้ำงรับ เกีย่ วกับ ประกันภัยต่อ และเงิ นวำงไว้
จำกกำรประกันภัยต่อ
เงิ น ค้ำ งรั บเกี่ยวกับกำรประกัน ภัย ต่อประกอบด้วยเบี้ ยประกัน ภัยต่อ ค้ำ งรั บ ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็ จ
ค้ำ งรั บ ค่ำ สิ น ไหมทดแทนค้ำงรับ และรำยกำรค้ำ งรับอื่ น ๆ จำกบริ ษทั ประกัน ภัย ต่อ หั ก ค่ำเผื่ อ หนี้
สงสัย จะสู ญ บริ ษ ัทฯ บัน ทึ กค่ำเผื่ อหนี้ ส งสั ยจะสู ญ สำหรั บผลขำดทุน โดยประมำณที่ อำจเกิดขึ้น จำก
กำรเก็บเงิ นไม ่ได้ ซึ่ง พิจำรณำจำกประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิ น และตำมสถำนะปั จจุ บนั ของเงิ น ค้ำ งรั บ
จำกบริ ษทั ประกัน ภัยต่อ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน ค่ำเผื่ อหนี้ ส งสั ยจะสู ญ ตั้ง เพิ่ ม (ลด) บัน ทึ ก
บัญชีเป็ นค่ำใช้จำ่ ยระหว ่ำงปี
(ข) เจ้ำ หนี้ บริ ษ ัทประกัน ภัย ต่อประกอบด้วยเงิ นมัดจำที่ บริ ษ ัทถื อไว้จำกกำรเอำประกัน ภัย ต่อ และเงิ น
ค้ำงจ่ำยเกีย่ วกับประกันภัยต่อ
เงิ นค้ำงจ่ำ ยเกีย่ วกับประกันภัย ต่อประกอบด้วย เบี้ย ประกันภัยต่อจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่ น ๆ ให้ก บั
บริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้น สำรองสิ นไหมทดแทน
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บริ ษทั ฯแสดงรำยกำรประกันภัยต่อ ด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจกำรเดี ยวกัน (ลูก หนี้ จำกสั ญ ญำประกันภัยต่อหรื อ
เจ้ำหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมือ่ เข้ำเงื่ อนไขกำรหักกลบทุก ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่ รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นมำหั กกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่ จะรับหรื อจ่ำ ยชำระจำนวนที่รับรู ้ ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ ตั้งใจที่
จะรับประโยชน์ จำกสิ นทรัพย์ในเวลำเดียวกับที่จำ่ ยชำระหนี้ สิน
4.8 สิ นทรัพย์ ล งทุน
(ก) เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำเงิ นลงทุนในหลักทรัพ ย์ตำมจัดประเภทเงิ นลงทุน ดังต่อไปนี้
(1) เงิ น ลงทุ นในหลักทรัพ ย์เ พื่อ ค้ำ แสดงตำมมูล ค่ำ ยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุ ติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกำไรหรื อ ขำดทุน
(2) เงิ น ลงทุน ในหลักทรัพ ย์เผื่ อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุ ติธ รรม กำรเปลี่ย นแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรั พย์ ดงั กล่ำวบันทึ กในก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จ และจะบันทึ กในส่วนของกำไรหรื อ ขำดทุ น
เมือ่ ได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
(3) เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ที่ จะครบกำหนดช ำระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่ จะถื อจนครบก ำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธี รำคำทุน ตัดจำหน่ำย บริ ษ ัทฯตัดบัญชีส ่วนเกิน /รับรู ้สว่ นต่ำ กว ่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำม
อัตรำดอกเบี้ ยที่ แ ท้จริ ง ซึ่ ง จำนวนที่ตัดจำหน่ำ ย/รั บรู ้ น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ย รั บ
ตรำสำรห นี้ จัดเป็ น ประ เภ ทที่ จะถื อ จน ครบก ำหน ดเมื่อ บริ ษ ั ทฯมี ควำมตั้ ง ใจแน่ วแน่ แ ละ
มีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน
(4) เงิ นลงทุ นในตรำสำรทุน ที่ไ ม ่อยู ใ่ นควำมต้อ งกำรของตลำดถื อเป็ นเงิ นลงทุน ทัว่ ไป ซึ่งแสดงตำม
รำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อกำรด้อ ยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุ ติธ รรมของหลัก ทรั พย์ ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อ หลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทำกำรสุ ดท้ำ ยของปี มูล ค่ำยุ ติธ รรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อ ัตรำผลตอบแทนที่ ประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำ ยุติธ รรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูล ค่ำสิ นทรัพย์ สุทธิ ของ
หน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงิ นลงทุน
ในกรณีที่มกี ำรโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุนจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษ ัทฯจะปรั บ
มูลค่ำของเงิ นลงทุนดังกล่ำวใหม ่โดยใช้มลู ค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่ำ ง
ระหว ่ำงรำคำทุ นและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ โอนจะบันทึก ในส่วนของกำไรหรื อ ขำดทุน หรื อแสดงเป็ น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงิ นลงทุนที่มกี ำรโอนเปลี่ยน
เมือ่ มีก ำรจำหน่ำยเงิ นลงทุน ผลต่ำ งระหว ่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รั บกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงิ น ลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรื อ ขำดทุน
7

(ข) เงิ นให้กยู ้ ืมและค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เงิ น ให้ กยู ้ ื มแสดงตำมมูล ค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษ ัทฯบัน ทึ ก ค่ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสู ญ ของเงิ น ให้ ก ยู ้ ื ม
สำหรั บผลขำดทุ น ที่คำดว ่ำจะเรี ย กเก็บจำกลูก หนี้ ไมไ่ ด้ โดยกำรวิเ ครำะห์ และประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ ของลูก หนี้ แต่ล ะรำยและมูลค่ำ หลักประกัน ค่ำ เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตั้ง เพิ่ม (ลด) บันทึ ก
บัญชีเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในระหว ่ำงปี
4.9 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำ ตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อ มรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำ เสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุ ปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ โ ดยวิธี เ ส้น ตรงตำมอำยุ กำร ให้
ประโยชน์ โดยประมำณดังนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20
5-8
5-7

ปี
ปี
ปี

ค่ำ เสื่ อ มรำคำรับรู ้ เป็ นค่ำ ใช้จำ่ ยในส่วนของก ำไรหรื อ ขำดทุน ไมม่ ีกำรคิ ดค่ำเสื่ อ มรำคำส ำหรั บที่ดิน และ
สิ นทรัพย์ระหว ่ำงก ่อสร้ำง
บริ ษ ัทฯตัดรำยกำรที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญ ชี เมื่อ จำหน่ำยสิ น ทรั พย์ ห รื อ คำดวำ่ จะไมไ่ ด้รั บ
ประโยชน์ เชิง เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้ห รื อกำรจำหน่ำ ยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุน จำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อ ขำดทุนเมื่อบริ ษ ัทฯตัดรำยกำรสิ น ทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษ ัทฯบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ มแรกของสิ น ทรั พ ย์ ไมม่ ี ตัวตนตำมรำคำทุ น ภำยหลัง กำรรั บรู ้ ร ำยกำรเริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตนแสดงมูล ค่ำตำมรำคำทุนหัก ค่ำตัดจำหน่ำ ยสะสมและค่ำเผื่อ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริ ษ ัทฯตัดจำหน่ำ ยสิ น ทรั พ ย์ไ มม่ ีตัวตน ที่ มีอ ำยุก ำรให้ ประ โยชน์ จำกัดอย่ำ งมีร ะบบตลอดอำยุ ก ำรให้
ประโยชน์ เชิง เศรษฐกิจของสิ น ทรั พย์ น้ นั และจะประเมิน กำรด้อ ยค่ำ ของสิ นทรัพ ย์ดงั กล่ำวเมือ่ มีขอ้ บ่ง ชี้วำ่
สิ น ทรั พ ย์ น้ ั น เกิดกำรด้อ ยค่ำ บริ ษ ัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำ ยและวิธี ก ำรตัดจำหน่ำ ยของ
สิ น ทรั พย์ ไมม่ ตี ัวตนดังกล่ำวทุก สิ้ น ปี เ ป็ น อย่ำงน้อ ย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เ ป็ น ค่ำ ใช้จำ่ ยในส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตนที่ มอี ำยุ กำรให้ประโยชน์ จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี
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4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุก วันสิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ัทฯจะทำกำรประเมิน กำรด้อ ยค่ำ ของที่ ดิน อำคำรและอุ ปกรณ์ แ ละ
สิ น ทรัพ ย์ ไมม่ ีตวั ตน หำกมีข้อ บ่ง ชี้ ว ่ำสิ น ทรั พย์ ดังกล่ำวอำจด้อ ยค่ำ บริ ษ ัทฯรั บรู ้ ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำ ใน
ส่วนของกำไรหรื อขำดทุ น เมื่อ มูลค่ำที่ คำดวำ่ จะได้รั บคื น ของสิ น ทรั พ ย์ มมี ูล ค่ำ ต่ ำกว ่ำมูลค่ำ ตำมบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์น้ ั น ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว ่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูล ค่ำยุ ติธรรมหัก ต้นทุ นในกำรขำยของสิ น ทรัพ ย์หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว ่ำ
หำกในกำรประเมิน กำรด้อ ยค่ำของสิ น ทรั พ ย์ มีข้อบ่ง ชี้ ที่แ สดงให้ เห็ น วำ่ ผลขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ำ ของ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ รับ รู ้ ใน งวดก อ่ นได้ห มดไปหรื อ ลดลง บริ ษ ั ทฯจะประมำณมูล ค่ำ ที่ คำดวำ่ จะได้รั บคื น ของ
สิ น ทรัพ ย์ น้ ั น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ำที่ รั บรู ้ ใ นงวดก อ่ นก็ตอ่ เมือ่ มีกำรเปลี่ ย นแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดวำ่ จะได้รับคืน ภำยหลัง จำกกำรรับรู ้ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อ ยค่ำ ครั้งล่ำสุ ด
โดยมูลค่ำตำมบัญ ชีของสิ น ทรั พย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุน จำกกำรด้อยค่ำต้องไมส่ ู ง กว ่ำมูลค่ำ
ตำมบัญ ชีที่ควรจะเป็ น หำกกิจกำรไม ่เคยรั บรู ้ผ ลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์ในงวดก ่อน ๆ บริ ษทั ฯ
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุน จำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โ ดยรั บรู ้ไ ปในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน ทันที
4.12 หนี้สินจำกสั ญญำประกันภัย
หนี้ สิ นจำกสั ญญำประกัน ภัย ประกอบด้วยสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำ ยและส ำรอง
เบี้ยประกันภัย
(ก) สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำ สิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำ ย
ค่ำ สิ น ไหมทดแทนค้ำงจ่ำยบันทึ ก ตำมจำนวนที่ จะจ่ำ ยจริ ง ส่วนส ำรองค่ำ สิ นไหมทดแ ทนจะบัน ทึ ก
เมือ่ ได้รับกำรแจ้งเรี ยกร้อ งค่ำเสี ย หำยจำกผูเ้ อำประกันภัย ตำมจำนวนที่ผู ้เอำประกัน ภัยแจ้ง และโดย
กำรประมำณกำรของฝ่ ำ ยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ น ไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม ่เกินทุ นประกัน ของ
กรมธรรม์ที่เกีย่ วข้อง
ประมำณกำรส ำรองสิ น ไหมทดแทนคำนวณโดยวิธี กำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกัน ภัย โดยคำนวณจำก
ประมำณกำรที่ดีที่สุ ดของค่ำสิ น ไหมทดแทนที่คำดวำ่ จะจ่ำยให้แ ก ่ผู ้เอำประกันภัยในอนำคตสำหรั บ
ควำมสู ญ เสี ย ที่เ กิดขึ้น แล้วก อ่ นหรื อ ณ วันที่ ในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสู ญเสี ย ที่
บริ ษ ัทฯได้รั บรำยงำนแล้วและยังไมไ่ ด้รั บรำยงำน และรวมถึ ง ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรค่ำ สิ น ไห ม
ทดแทน และหั ก มูล ค่ำ ซำกและกำรรั บคื น อื่ น ผลต่ำ งของประมำณกำรส ำรองสิ น ไห มทดแทน ที่
คำนวณได้สู ง กวำ่ ค่ำ สิ น ไหมทดแทนที่ ไ ด้รั บรู ้ ไปแล้วใน บัญ ชี จะรั บรู ้ เป็ นควำมเสี ยหำยที่ เกิดขึ้ น
แล้วแต่ยงั ไม ่ได้มกี ำรรำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบ (Incurred but not reported claim: IBNR)
(ข) สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ย ประกันภัย ประกอบด้วยสำรองเบี้ยประกัน ภัยที่ย ังไม ่ถื อเป็ น รำยได้และสำรองควำมเสี่ ยงภัย
ที่ยงั ไม ่สิ้ นสุ ด
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(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม ่ถือเป็ นรำยได้
สำรองเบี้ยประกัน ภัยที่ย ังไม ่ถื อเป็ นรำยได้คำนวณจำกเบี้ยประกันภัยรับก อ่ นกำรเอำประกัน ภัยต่อ
ด้วยวิธีกำรดังนี้
กำรประกันภัยขนส่งเฉพำะเที่ยว กำรประกัน - ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วนั ที่
อุบตั ิเหตุกำรเดินทำงที่มรี ะยะเวลำคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุ้มครอง
ไม ่เกิน 6 เดือน
ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ยัง คงให้ควำม
คุม้ ครองแก ่ผูเ้ อำประกันภัย
กำรประกันภัยอื่น
- วิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่ งส่วนยี่สิบสี่ )
สำรองเบี้ยประกัน ภัยที่ ยงั ไมถ่ ือเป็ นรำยได้เอำประกันภัย ต่อคำนวณจำกเบี้ ยประกันภัย จ่ำยจำกกำร
เอำประกัน ภัยต่อ ด้วยวิธี ก ำรเช น่ เดี ยวกับกรมธรรม์ประกัน ภัยตรงที่ ไ ด้โ อนควำมเสี่ ย งจำกกำร
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตลอดอำยุ ของสัญญำในกรมธรรม์
(2) สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไมส่ ิ้ นสุ ด
สำรองควำมเสี่ ย งภัย ที่ ยงั ไมส่ ิ้ น สุ ด เป็ นจำนวนเงิ น ที่ บริ ษ ัทฯจัดสรรไว้เพื่ อ ชดใช้คำ่ สิ น ไห ม
ทดแทนและค่ำใช้จำ่ ยที่เกี่ยวข้องที่ อำจเกิดขึ้น ในอนำคตส ำหรั บกำรประกัน ภัย ที่ยงั มีผลบังคับอยู ่
ซึ่ง คำนวณโดยวิธีก ำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกัน ภัย บริ ษ ัทฯใช้ก ำรประมำณกำรที่ดีที่สุ ดของค่ำ
สิ น ไห มทดแทนที่ คำดวำ่ จะเกิดขึ้ น ในระยะเวลำเอำประกัน ที่ เ หลื อ อยู ่ โดยอ้ำ งอิ งจำกข้อ มูล
ในอดีต
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ัทฯจะเปรี ยบเที ยบมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัย ที่ย ังไมส่ ิ้ น สุ ด
กับสำรองเบี้ยประกัน ภัยที่ย ังไมถ่ ือเป็ นรำยได้ หำกมูล ค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม ่สิ้ น สุ ดสู งกวำ่
ส ำรองเบี้ ย ประ กัน ภั ย ที่ ย ัง ไมถ่ ื อ เป็ นรำยได้ บริ ษ ัท ฯจะรั บ รู ้ ส ่วนต่ำ งและแสดงรำยกำรส ำรอง
ควำมเสี่ ยงที่ยงั ไม ่สิ้ นสุ ดในงบกำรเงิ น
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงิ นเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลั งออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ัทฯและพนักงำนได้รว่ มกัน จัดตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พ นัก งำนจ่ำยสะสมและ
เงิ นที่ บริ ษ ัทฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ น ทรัพ ย์ของกองทุน สำรองเลี้ย งชีพ ได้แ ยกออกจำกสิ น ทรัพ ย์ของ
บริ ษทั ฯ เงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึ กเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในปี ที่เกิดรำยกำร
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภ ำระส ำหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก พ่ นัก งำนเมือ่ ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริ ษทั ฯ
ถือว ่ำเงิ นชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนสำหรั บพนักงำน
บริ ษ ัทฯคำนวณหนี้ สิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนั ก งำ น โดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ล ะ
หน่วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ทำกำรประเมิน ภ ำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในส่วนของกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษ ัทฯจะบัน ทึ กประมำณกำรหนี้ สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เ มือ่ ภำระผู กพัน ซึ่ ง เป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ตได้
เกิดขึ้ นแล้ว และมีควำมเป็ น ไปได้คอ่ น ข้ำ งแน่น อนวำ่ บริ ษ ัทฯจะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิจไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูล ค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.15 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญ ญำเชำ่ อำคำร และอุ ปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ไมไ่ ด้โ อนไป
ให้กบั ผูเ้ ช ำ่ ถือเป็ นสั ญญำเชำ่ ดำเนิ นงำน จำนวนเงิ นที่จำ่ ยตำมสั ญญำเชำ่ ดำเนิ น งำนรับรู ้เ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยในส่วน
ของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้น ตรงตลอดอำยุ ของสั ญญำเชำ่
4.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงิ นได้ประกอบด้วยภำษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบัน ทึกภำษีเงิ น ได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่คำดว ่ำจะจ่ำ ยให้ก บั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ัทฯบัน ทึกภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัดบัญ ชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว ่ำงรำคำตำมบัญ ชีของสิ นทรัพย์ และ
หนี้ สิน ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษี
ที่มผี ลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ัทฯรั บรู ้ห นี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัดบัญ ชี ของผลแตกต่ำ งชัว่ ครำวที่ต้อ งเสี ยภำษี ทุก รำยกำร แต่รั บรู ้
สิ นทรัพย์ ภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำ งชัว่ ครำวที่ใ ช้หัก ภำษี รวมทั้งผลขำดทุน ทำงภำษี ที่ย ัง
ไม ่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำ ที่มคี วำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพีย งพอที่ จะใช้
ประโยชน์ จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม ่ได้ใช้น้ นั
11

บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญ ชีของสิ นทรั พย์ภ ำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำ ว หำกมีควำมเป็ น ไปได้คอ่ นข้ำ งแน่ว ่ำบริ ษทั ฯจะไมม่ กี ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบัน ทึ กภำษี เงิ นได้ร อกำรตัดบัญชี โ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษี ที่เกิดขึ้ นเกีย่ วข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ
4.17 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นเป็ นสกุลเงิ นบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่เป็ น เงิ นตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เ กิดรำยกำร สิ นทรัพ ย์
และหนี้ สิ น ที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แ ปลงค่ำเป็ น เงิ นบำทโดยใช้อ ัตรำแลกเปลี่ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้ร วมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนิ นงำน
4.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
บุ คคลหรื อ กิจกำรที่ เ กีย่ วข้อ งกัน กับบริ ษ ัทฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อ กิจกำรที่ มีอ ำน ำจควบคุมบริ ษ ัทฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม ่ว ่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุ มเดีย วกัน กับบริ ษ ัทฯ
นอกจำกนี้ บุ คคลหรื อ กิจกำรที่ เ กี่ย วข้อ งกัน ยัง ห มำยรวมถึ ง บุ คคลซึ่ ง มีสิ ทธิ อ อกเสี ยงโดยทำงตรงห รื อ
ทำงอ้อม ซึ่ งทำให้ มอี ิ ทธิ พ ลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ต่อบริ ษ ัทฯ ผูบ้ ริ ห ำรส ำคัญ กรรมกำรหรื อ พนั ก งำนของ
บริ ษทั ฯที่มอี ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ัทฯ
4.19 กำรวัดมูล ค่ ำยุติธรรม
มูล ค่ำยุ ติธ รรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดวำ่ จะได้รั บจำกกำรขำยสิ น ทรั พ ย์ หรื อ เป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่ อ โอน
หนี้ สิ นให้ ผอู ้ ื่ น โดยรำยกำรดัง กล่ำ วเป็ น รำยกำรที่ เกิดขึ้ น ในสภำพปกติ ระหว ่ำงผู ้ซื้อ และผูข้ ำย (ผูร้ ่วมใน
ตลำด) ณ วันที่ วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้ร ำคำเสนอซื้อ ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อ งในกำรวัดมูลค่ำยุ ติธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เกี่ย วข้อ งกำหนดให้ ต้องวัดมูล ค่ำด้วยมูล ค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้น ในกรณี ที่ไมม่ ตี ลำดที่มีส ภำพคล่องสำหรับสิ น ทรัพ ย์ หรื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะเดี ยวกัน หรื อ
ไม ่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อ ขำยในตลำดที่ มสี ภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธ รรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมิน มูล ค่ำที่ เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่ส ำมำรถสังเกตได้ที่เกีย่ วข้อ งกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูล ค่ำยุ ติธรรมนั้นให้ มำกที่สุ ด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่ำ และเปิ ดเผยมูลค่ำ ยุติธ รรมของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อ มูล ที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำ ยุติธ รรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ น ทรัพย์ห รื อหนี้ สิน อย่ำงเดียวกันในตลำดที่ มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้อ มูล อื่ น ที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ไมว่ ำ่ จะเป็ น ข้อ มูล ทำงตรงห รื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม ่สำมำรถสังเกตได้ เชน่ ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงิ นในอนำคตที่ก ิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ัทฯจะประเมิน ควำมจำเป็ น ในกำรโอนรำยกำรระหว ่ำงลำดับชั้น ของ
มูลค่ำยุติธ รรมสำหรับสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ น ที่ถือ อยู ่ ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำนที่ มกี ำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
อย่ำงสมำ่ เสมอ
5.

กำรใช้ ดุล ยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัทฯจำเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพินิ จ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่ มคี วำมไมแ่ น่นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ำ วนี้
ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิดขึ้น จริ ง อำจแตกต่ำ งไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพิ นิจและกำรประมำณกำรทำงบัญ ชี ที่
สำคัญมีดงั นี้

5.1 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ และหนี้สิน
ในกำรพิ จำรณำกำรรั บรู ้ ห รื อ กำรตั ด รำยกำรสิ น ทรั พ ย์ แ ละ หนี้ สิ น ฝ่ ำยบริ หำรต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จใ น
กำรพิจำรณำว ่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรั บโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ ใ นสิ น ทรัพย์ และหนี้ สิน ดังกล่ำวแล้ว
หรื อไม ่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ ดีที่สุด ที่รั บรู ้ ได้ในสภำวะปั จจุบนั
5.2 ค่ ำ เผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ ของเบี้ย ประกัน ภั ยค้ ำงรั บ สิ น ทรั พย์ จ ำกกำรประกั น ภัย ต่ อและลู ก หนี้ จำกสั ญญำ
ประกันภัยต่ อ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ของเบี้ยประกัน ภัยค้ำงรั บ สิ น ทรัพ ย์จำกกำรประกันภัยต่อ และลู กหนี้
จำกสัญ ญำประกันภัยต่อ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุ นที่คำดว ่ำจะเกิดขึ้ น
จำกลูกหนี้ แต่ล ะรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิ น ในอดี ต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำ งและสภำวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
5.3 สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ัทฯจะรับรู ้สิ นทรั พย์ ภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัดบัญ ชีสำหรั บผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หัก ภำษี และขำดทุน ทำง
ภำษี ที่ไ มไ่ ด้ใ ช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ว ่ำบริ ษ ัทฯจะมีกำไรทำงภำษีใ นอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้
ประโยชน์ จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุ น นั้น ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรวำ่ บริ ษ ัทฯ
ควรรั บรู ้จำนวนสิ น ทรัพ ย์ภำษีเงิ น ได้ร อกำรตัดบัญชี เป็ น จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว ่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละชว่ งเวลำ
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5.4 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯต้องประมำณกำรสำรองค่ำสิ น ไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทน
ค้ำ งจ่ำ ยโดยแยกพิ จำรณำสองส่วน คื อ ส่วนของค่ำ สิ น ไหมทดแทนที่ เกิดขึ้ น และบริ ษ ัทฯได้รั บรำยงำน
ควำมเสี ยหำยแล้ว และส่วนของควำมเสี ย หำยที่ เกิดขึ้น แล้วแต่บริ ษทั ฯยังไมไ่ ด้รับรำยงำน (Incurred but not
reported claim - IBNR) ซึ่งต้องใช้วธิ ี กำรทำงคณิตศำสตร์ ประกันภัยที่เป็ นมำตรฐำนสำกลในกำรประมำณกำร
ข้อ สมมติ ห ลัก ที่ ใช้ใ นวิธี ก ำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกัน ภัย ดัง กล่ำวประกอบด้วยข้อ มูล ใน อดี ต ซึ่ ง ได้แ ก ่
กำรเปลี่ ยนแปลงประมำณกำรค่ำ สิ น ไหมทดแทน กำรจ่ำ ยช ำระค่ำ สิ น ไหมทดแทน เป็ น ต้น อย่ำงไรก็ตำม
กำรประมำณกำรดัง กล่ำ วต้อ งใช้ดุล ยพินิ จของฝ่ ำยบริ ห ำรซึ่ ง สะท้อนถึ ง กำรประมำณกำรอย่ำงดี ที่สุ ดใน
ขณะนั้น ซึ่งเป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต จึงอำจแตกต่ำงกับผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น จริ งได้
5.5 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สำรองประกัน ภัย สำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ ไม ่สิ้ นสุ ดคำนวณตำมวิธีก ำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกัน ภัย โดยใช้กำร
ประมำณกำรที่ ดีที่สุ ดของค่ำ สิ น ไหมทดแทนที่คำดว ่ำจะเกิดขึ้ นในระยะเวลำเอำประกัน ที่เหลื ออยู ่ ซึ่ ง กำร
ประมำณเงิ น สำรองดังกล่ำวจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่งอ้ำงอิง จำกข้อ มูลในอดีตและประมำณ
กำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.6 ผลประโยชน์ หลั งออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนประมำณขึ้ น ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกัน ภัย ซึ่ งต้อ ง
อำศัย ข้อสมมติตำ่ ง ๆในกำรประมำณกำรนั้ น เช น่ อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต อัตรำมรณะ
และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
5.7 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีห นี้ สิ น ที่ อำจจะเกิดขึ้ นจำกกำรถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ยกค่ำเสี ย หำย ซึ่ง ฝ่ ำ ยบริ ห ำรได้ใ ช้ดุล ยพิ นิ จในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อ งแล้วและเชื่อมัน่ ว ่ำควำมเสี ยหำยที่เ กิดขึ้ นจะไม ่เกิน กว ่ำจำนวนที่ไ ด้บนั ทึกไว้
แล้วในงบกำรเงิ น
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงิ นสด
เงิ นฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน
รวมเงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด

2559
174,291
94,556,548
94,730,839

(หน่วย: บำท)
2558
143,224
77,005,491
77,148,715

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 และ 2558 เงิ นฝำกออมทรัพ ย์แ ละเงิ นฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ย ระหวำ่ งร้อ ยละ
0.00 ถึง 4.00 ต่อปี
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7.

เบี้ยประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือ ของเบี้ ยประกัน ภัย ค้ำ งรั บจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
โดยจำแนกอำยุ ตำมเงิ น ต้น ที่ ค้ำงช ำระนั บตั้ง แต่วนั ครบก ำหน ดช ำระตำมกฎห มำยวำ่ ด้วยกำรเก็บเบี้ ย
ประกันภัยแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2559
2558
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
176,259,195
157,542,520
ค้ำงรับไม่เ กนิ 30 วัน
26,256,003
30,877,276
ค้ำงรับ 31 - 60 วัน
11,686,328
13,004,379
ค้ำงรับ 61 - 90 วัน
2,686,466
3,913,613
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี
2,015,406
9,577,688
9,346,869
7,446,084
ค้ำงรับเกนิ กว่ำ 1 ปี
รวม
228,250,267
222,361,560
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(18,448,542)
(19,608,122)
209,801,725
202,753,438
เบี้ยประก ันภัยค้ำงรับสุทธิ
สำหรับเบี้ย ประกัน ภัยค้ำ งรั บจำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริ ษ ัทฯได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ กำรติดตำมหนี้ ให้
เป็ น ไปตำมกฎหมำยว ่ำด้วยกำรเก็บเบี้ย ประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว ่ำก ำหนดรับชำระ บริ ษ ัทฯ ได้ดำเนิ น กำร
ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยกับตัวแทนและนำยหน้ำเป็ นกรณีไ ป

8.

สิ นทรัพย์ จำกกำรประกันภัยต่ อ
2559
สำรองประก ันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประก ันภัยต่อ
- สำรองค่ำสินไหมทดแทน
- สำรองเบี้ยประก ันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์จำกกำรประก ันภัยต่อสุทธิ

131,773,673
155,387,870
(4,978,344)
282,183,199

(หน่วย: บำท)
2558
127,891,529
184,122,757
(4,926,576)
307,087,710
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9.

ลู กหนี้จำกสั ญญำประกันภัยต่ อ

เงิ นวำงไว้จำกกำรประก ันภัยต่อ
เงิ นค้ำงรับเกยี่ วก ับกำรประก ันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จำกสัญญำประก ันภัยต่อสุทธิ

2559
2,929
84,472,038
84,474,967
(475,037)
83,999,930

(หน่วย: บำท)
2558
2,929
60,078,215
60,081,144
(467,252)
59,613,892

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือ ของเงิ น ค้ำ งรั บเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อโดยจำแนกอำยุ
ตำมเงิ นต้นที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เ กนิ ระยะเวลำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงิ นค้ำงรับเกยี่ วก ับกำรประก ันภัยต่อสุทธิ

2559
53,464,300
31,007,738
84,472,038
(475,037)
83,997,001

(หน่วย: บำท)
2558
59,233,410
844,805
60,078,215
(467,252)
59,610,963
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10. เงินลงทุนในหลั กทรัพย์
10.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
(หน่ วย: บำท)
2559
รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
มูลค่ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อ ค้ำ
ตรำสำรทุน
30,063,627
หน่ วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวม
30,063,627
363,157
บวก (หัก): กำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจริง
30,426,784
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อ ขำย
ตรำสำรทุน
34,007,539
หน่ วยลงทุน
476,155,835
80,019,803
หุ ้นกู ้
รวม
590,183,177
บวก (หัก): กำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจริง
1,884,147
(6,050,600)
หัก: ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
586,016,724
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนที่จะถือ จนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บำลและรัฐวิสำหกิจ
539,026,495
สลำกออมทรัพย์
34,550,000
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
465,246,248
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีค่ รบกำหนด
695,000,000
เกินกว่ำ 3 เดือน
1,733,822,743
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
2,048,020
ตรำสำรทุน
รวมเงินลงทุนทัวไป
2,048,020
่
2,352,314,271
เงินลงทุนในหลักทรั พย์ สุทธิ

2558
รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
มูลค่ำยุตธิ รรม

30,426,784
30,426,784
30,426,784

92,389,643
7,225,832
99,615,475
(7,893,735)
91,721,740

84,187,505
7,261,371
272,864
91,721,740
91,721,740

38,992,551
472,119,241
80,955,532
592,067,324
(6,050,600)
586,016,724

20,446,128
507,322,284
40,030,784
567,799,196
(23,696,347)
(2,280,600)
541,822,249

22,724,367
479,676,957
41,701,525
544,102,849
(2,280,600)
541,822,249

472,764,180
39,550,000
268,246,965
920,000,000
1,700,561,145
2,048,020
2,048,020
2,336,153,154
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10.2 ระยะเวลำคงเหลื อของตรำสำรหนี้
(หน่ วย: บำท)
2559
ครบกำหนด
1 - 5 ปี

น้อยกว่ำ 1 ปี
เงินลงทุนเผื่อ ขำย
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุ ้นกู ้
บวก (หัก): กำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อ ขำย
เงินลงทุนที่จะถือ จนครบกำหนด
หลักทรั พย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
หุ ้นกูรั้ ฐวิสำหกิจ
สลำกออมทรัพย์
รวม
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุ ้นกู ้
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ ำ 3 เดือ น
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีส้ ุทธิ

เกิน 5 ปี

รวม

-

50,019,803
1,131,780
51,151,583

30,000,000
(196,052)
29,803,948

80,019,803
935,728
80,955,531

70,066,416
19,000,000
89,066,416

161,363,918
152,497,843
30,745,979
15,550,000
360,157,740

54,237,674
60,114,665
10,000,000
124,352,339

285,668,008
212,612,508
40,745,979
34,550,000
573,576,495

10,000,000
10,000,000

329,710,509
329,710,509

125,535,739
125,535,739

465,246,248
465,246,248

525,000,000
525,000,000
624,066,416
624,066,416

170,000,000
170,000,000
859,868,249
911,019,832

249,888,078
279,692,026

695,000,000
695,000,000
1,733,822,743
1,814,778,274
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(หน่ วย: บำท)
2558

เงินลงทุนเผื่อ ขำย
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุ ้นกู ้
บวก: กำไรทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อ ขำย
เงินลงทุนที่จะถือ จนครบกำหนด
หลักทรั พย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
หุ ้นกูรั้ ฐวิสำหกิจ
สลำกออมทรัพย์
รวม
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
หุ ้นกู ้
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ ำ 3 เดือ น
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีส้ ุทธิ

น้อยกว่ำ 1 ปี

ครบกำหนด
1 - 5 ปี

-

40,030,784
1,670,741
41,701,525

-

40,030,784
1,670,741
41,701,525

1,850,000
30,000,000
10,000,000
41,850,000

211,792,826
31,015,551
29,550,000
272,358,377

74,899,843
113,205,960
10,000,000
198,105,803

288,542,669
113,205,960
71,015,551
39,550,000
512,314,180

15,000,000
15,000,000

117,428,198
117,428,198

135,818,767
135,818,767

268,246,965
268,246,965

700,000,000
700,000,000
756,850,000
756,850,000

220,000,000
220,000,000
609,786,575
651,488,100

333,924,570
333,924,570

920,000,000
920,000,000
1,700,561,145
1,742,262,670

เกิน 5 ปี

รวม
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10.3 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ ำของ - ผลกำไร (ขำดทุน) ทีย่ ังไม่ เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูล ค่ ำเงินลงทุนเผื่อขำย

ยอดคงเหลือต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งระหว่ำงปี
กำไรที่รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขำดทุน)
ภำษีเ งิ นได้ที่เกยี่ วข้อง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี - สุทธิ (ขำดทุน)
ยอดคงเหลือปลำยปี

2559
(18,957,078)

(หน่วย: บำท)
2558
(5,634,724)

21,328,309
4,252,185
25,580,494
(5,116,098)
20,464,396
1,507,318

(19,571,474)
2,918,532
(16,652,942)
3,330,588
(13,322,354)
(18,957,078)

10.4 เงินลงทุนทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 พัน ธบัต รบำงส่วน ได้น ำไปวำงไว้ก บั น ำยทะเบี ย น ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย ตำมที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ ขอ้ 28 และ 29
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 พัน ธบัตร สลำกออมทรัพ ย์ และเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น ที่ครบก ำหนดเกินกวำ่
3 เดือ น จำนวน 18.1 ล้ำ นบำท ได้น ำไปวำงค้ ำประกัน ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูก พัน ทำงปฏิ บตั ิ บำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ (2558: 20.3 ล้ำนบำท)
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11. เงินให้ ก้ ยู ืม
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลื อของเงิ นให้กยู ้ ื มและดอกเบี้ยค้ำงรับจำแนกอำยุ ตำมเงิ นต้น
และดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บำท)
2559

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ ำกำหนดชำระ
มำกกว่ ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ก้ยู ืมและดอกเบี้ย
ค้ำงรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ
5,962,431
1,319

อื่น ๆ

-

เงินต้น
7,910,779

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ
1,319

เงินต้น
1,948,348

รวม
7,912,098

5,962,431
-

1,319
-

314,526
2,262,874
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

314,526
8,225,305
(314,526)

203,847
205,166
(203,847)

518,373
8,430,471
(518,373)

5,962,431

1,319

1,948,348

-

7,910,779

1,319(1)

7,912,098

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่ วย: บำท)
2558

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ ำกำหนดชำระ
มำกกว่ ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ก้ยู ืมและดอกเบี้ย
ค้ำงรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ
6,300,255
1,409

อื่น ๆ
เงินต้น
375,765

-

เงินต้น
6,676,020

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ
1,409

รวม
6,677,429

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ

6,300,255
-

1,409
-

314,526
690,291
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

314,526
6,990,546
(314,526)

203,847
205,256
(203,847)

518,373
7,195,802
(518,373)

6,300,255

1,409

375,765

-

6,676,020

1,409(1)

6,677,429

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงิ นให้กยู ้ ืมแก ่พนักงำนโดยมีบุคคลค้ ำประกัน กำหนดวงเงิ นกูส้ ู งสุ ดไม ่เกิน 20 เท่ำของเงิ นเดือน แต่ตอ้ งไม ่เกิน
500,000 บำท กรณีเงิ นให้กยู ้ ืมที่มอี สังหำริ มทรัพย์จำนองเป็ นประกัน วงเงิ นกูส้ ู งสุ ดไม ่เกินร้ อยละ 90 ของรำคำ
ประเมิน อสั งหำริ มทรัพ ย์ และจะพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ ที่ขอกูร้ วมทั้งควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ของ
ผูข้ อกู ้ อัตรำดอกเบี้ยเงิ นให้กยู ้ ืมอำจพิจำรณำเพิ่มหรื อลดจำกอัตรำดอกเบี้ยเงิ นกูท้ วั่ ไปของธนำคำรพำณิชย์ได้
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12. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)
อำคำรและ เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรั บปรุ ง และอุปกรณ์
อำคำร
สำนักงำน

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
ซือ้ เพิ่ม
โอนระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ซือ้ เพิ่ม
โอนระหว่ำงปี

สินทรั พย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ ำง

ยำนพำหนะ

รวม

102,037,866
3,840,000
1,785,000
107,662,866
16,740,000
124,402,866

107,707,777
5,760,000
4,504,404
117,972,181
9,760,000
250,630
127,982,811

88,953,656
8,624,126
2,785,219
(5,938,772)
94,424,229
8,527,804
4,927,019
(5,048,241)
102,830,811

11,242,862
1,148,000
(2,189,530)
10,201,332
10,201,332

-

78,892,494
3,862,221

76,096,411
5,497,976

7,907,838
1,080,462

-

162,896,743
10,440,659

-

82,754,715
4,098,986

(5,876,056)
75,718,331
5,941,485

(2,189,527)
6,798,773
812,251

-

(8,065,583)
165,271,819
10,852,722

-

-

(4,555,390)

-

-

(4,555,390)

-

86,853,701

77,104,426

7,611,024

-

171,569,151

31 ธันวำคม 2558

107,662,866

35,217,466

18,705,898

3,402,559

316,000

165,304,789

31 ธันวำคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำส ำหรับปี

124,402,866

41,129,110

25,726,385

2,590,308

2,284,000

196,132,669

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรั บปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรั บส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรั บปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรั บส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
มูล ค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

- 309,942,161
9,390,623
28,762,749
(9,074,623)
(8,128,302)
316,000 330,576,608
7,145,649
42,173,453
(5,177,649)
(5,048,241)
2,284,000 367,701,820

2558

10,440,659

2559

10,852,722

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 บริ ษ ัทฯมีอ ำคำรและส่วนปรั บปรุ ง อำคำร เครื่ อ งตกแต่งและอุ ปกรณ์ ส ำนั กงำน
และยำนพำหนะจำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อ มรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้ งำนอยู ่ มูลค่ำตำมบัญ ชี ก ่อนหั กค่ำเสื่ อม
รำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิ นประมำณ 113.8 ล้ำนบำท (2558: 106.0 ล้ำนบำท)
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บำท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำตัดจำหน่ำยสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่วนที่ตดั จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
มูล ค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

6,868,823
251,515
(2,928,970)
4,191,368
274,600
4,465,968
5,812,388
908,186
(2,928,741)
3,791,833
244,731
4,036,564

31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

399,535

2558
2559

908,186
244,731

429,404

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 บริ ษ ัทฯมีโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จำนวนหนึ่ งซึ่ ง ตัดค่ำ เสื่ อ มรำคำหมดแล้วแต่
ยัง ใช้งำนอยู ่ มูลค่ำตำมบัญ ชีก อ่ นหั ก ค่ำ เสื่ อมรำคำสะสมของสิ น ทรัพ ย์ ดงั กล่ำ วมีจำนวนเงิ นประมำณ 3.6
ล้ำนบำท (2558: 3.5 ล้ำนบำท)
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14. สิ นทรัพย์ /หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ และหนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสิ น ทรัพ ย์ แ ละหนี้ สิ น ภำษี เ งิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี
เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวของภำษี ด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
2559
2558
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,080,947
5,757,184
สำรองเบี้ยประก ันภัย
54,479,548
42,494,194
สำรองค่ำสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
20,296,464
16,879,257
สำรองค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
28,698,427
25,944,753
ภำระผู กพันผลประโยชน์พนักงำน
7,926,063
7,752,271
ขำดทุนที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เ ผื่อขำย
4,739,269
ขำดทุนที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
1,678,038
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เ พื่อค้ำ
117,481,449
105,244,966
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงิ นลงทุน
ในหลักทรัพย์เ ผื่อขำย
376,829
กำไรที่ยงั ไม่เ กดิ ขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงิ นลงทุน
72,631
ในหลักทรัพย์เ พื่อค้ำ
449,460
รวม
117,031,989
105,244,966
สินทรัพย์ภำษีเ งิ นได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ
14.2 ภำษีเงินได้
ภำษีเงิ นได้สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
2559
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเ งิ นได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเ งิ นได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกดิ ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บำท)
2558

34,620,348

45,468,399

(16,840,367)
17,779,981

(11,557,110)
33,911,289
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จำนวนภำษี เงิ นได้ที่เกี่ยวข้อ งกับส่วนประกอบแต่ล ะส่วนของกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
2559
ภำษีเ งิ นได้รอกำรตัดบัญชีที่เกยี่ วข้องก ัน:
ตีมูลค่ำเงิ นลงทุนเพิ่ม (ลด) ระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงิ นลงทุนเผื่อขำยระหว่ำงปี
ที่โอนไปรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประก ันภัย

(หน่วย: บำท)
2558

(4,265,661)

3,914,295

(850,437)
62,755
(5,053,343)

(583,707)
220,418
3,551,006

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว ่ำงกำไรทำงบัญชี กบั ภำษีเงิ นได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2559
และ 2558 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก ่อนภำษีเ งิ นได้
อัตรำภำษีเ งิ นได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก ่อนภำษีเ งิ นได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยได้หรื อค่ำใช้จำ่ ยที่ไม่ถือเป็ น
รำยได้หรื อค่ำใช้จำ่ ยทำงภำษี
ภำษีเ งิ นได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2559
108,077,535

(หน่วย: บำท)
2558
177,551,425

20%
21,615,507

20%
35,510,285

(3,835,526)
17,779,981

(1,598,996)
33,911,289

2559
26,005,535
757,081
2,837,008
1,899,580
3,841,762
7,071,080
15,758,029
58,170,075

(หน่วย: บำท)
2558
1,509,660
740,579
3,594,113
3,099,100
5,600,761
2,001,832
16,095,908
32,641,953

15. สิ นทรัพย์ อื่น

เงิ นทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
ค่ำสินไหมค้ำงรับจำกคูก่ รณี
เช็คลงวันที่ลว่ งหน้ำ
ลูกหนี้จำกกำรขำยหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น
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16. หนี้สินจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บำท)
2559
หนี้สินจำก
หนี้สินส่วนที่เ อำ
สัญญำประก ันภัย ประก ันภัยต่อ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
- ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
- ค่ำสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
สำรองเบี้ยประก ันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวม

497,450,418
128,681,097
1,178,556,600
1,804,688,115

(99,596,554)
(27,198,775)
(155,387,870)
(282,183,199)

สุทธิ
397,853,864
101,482,322
1,023,168,730
1,522,504,916
(หน่วย: บำท)

2558
หนี้สินจำก
หนี้สินส่วนที่เ อำ
สัญญำประก ันภัย ประก ันภัยต่อ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
- ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
- ค่ำสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
สำรองเบี้ยประก ันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวม

486,136,957
101,652,842
1,085,786,676
1,673,576,475

(105,708,399)
(17,256,554)
(184,122,757)
(307,087,710)

สุทธิ
380,428,558
84,396,288
901,663,919
1,366,488,765

ในระหว ่ำงปี 2559 และ 2558 ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯได้เข้ำทำสั ญญำประกันภัย ต่อเพื่ อเป็ น กำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย ถึงแม้ว ่ำฝ่ ำยบริ หำรจะบริ หำรควำมเสี่ ย งโดยกำรพิ จำรณำภำระควำมเสี ยหำยสุ ทธิ
จำกกำรรั บประกัน ภัย อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ ห ำรยัง ได้เ ปิ ดเผยภำระหนี้ สิ นตำมสัญ ญำประกันทั้งในส่วนของ
ควำมเสี ยหำยรวมและควำมเสี ยหำยสุ ทธิ
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16.1 ข้ อสมมติ
ข้อ สมมติ ห ลัก ในกำรประมำณกำรวัดมูล ค่ำส ำรองค่ำ สิ น ไหมทดแทนและค่ำ ใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรสิ นไหม
ทดแทนอัน เกิดขึ้ น จำกสั ญ ญำประกัน ภัย คื อ รู ปแบบกำรเกิดและกำรพัฒ นำกำรของค่ำสิ น ไหมทดแทน
ในอนำคตนั้ น จะเป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกันกับประสบกำรณ์ ในอดีต ข้อสมมติ ด้ำนอัตรำส่วนค่ำ สิ น ไหม
ทดแทนสมบูรณ์และปั จจัย กำรพัฒนำกำรของค่ำ สิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
(ก) อัตรำส่วนค่ำสิ นไหมทดแทนในปี อุ บตั ิเหตุ ลำ่ สุ ด
อัตรำส่วนค่ำสิ น ไหมทดแทนในปี อุบัติเหตุล ำ่ สุ ดคือ ค่ำประมำณกำรของอัตรำส่วนระหว ่ำงค่ำ สิ น ไหม
ทดแทนสั มบู รณ์ แ ละเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ถื อเป็ นรำยได้ส ำหรั บปี อุ บัติเหตุ ล ำ่ สุ ด อัตรำส่วนค่ำ สิ น ไห ม
ทดแทนในปี อุบัติเหตุ ล ำ่ สุ ดนั้ น ถู ก คัดเลื อ กโดยอ้ำ งอิง จำกประสบกำรณ์ และอัตรำส่วนค่ำ สิ น ไหม
ทดแทนสัมบูรณ์ในอดีตเป็ นหลัก
(ข) ปั จจัยกำรพัฒนำสิ นไหมทดแทนแรก
ปั จจัยกำรพัฒนำสิ นไหมทดแทนแรก คื ออัตรำส่วนระหว ่ำงค่ำสิ น ไหมทดแทนที่เกิดขึ้น สะสม ณ ชว่ ง
พัฒ นำกำรที่ส องและชว่ งพัฒนำกำรแรก โดยปั จจัยดังกล่ำวถูก คัดเลือ กโดยอ้ำงอิ งจำกค่ำเฉลี่ย ในอดี ต
เป็ นหลัก ปั จจัยดัง กล่ำ วมีผ ลกระทบต่อกำรประมำณส ำรองค่ำ สิ นไหมทดแทนที่ เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม ่ได้
รับรำยงำนในงวดอุบตั ิเหตุลำ่ สุ ด
16.2 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นระหว่ำงปี ปัจจุบนั
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนที่เ กดิ ขึ้นในปี ก ่อน
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิ จำกข้อสมมติในกำรคำนวณสำรอง
ค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

2559
587,789,799
1,204,097,037
(37,112,423)

(หน่วย: บำท)
2558
589,582,528
995,453,587
(61,667,469)

27,028,255
(1,155,671,153)
626,131,515

26,622,365
(962,201,212)
587,789,799
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16.3 ตำรำงพัฒนำกำรค่ ำสิ นไหมทดแทน
(ก) ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนก ่อนกำรประกันภัยต่อ
ปี อุบัตเิ หตุ / ปี ที่รำยงำน
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบัตเิ หตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ ำยสะสม
รวม

2554
1,440.3
1,250.2
1,069.3
1,071.4
1,072.7
1,073.1
1,073.1
(982.2)
90.9

2555

2556

2557

2558

(หน่ วย: ล้ำนบำท)
2559
รวม

798.6
705.4
681.3
682.0
681.5

940.8
979.6
942.0
943.8

884.9
876.9
859.2

982.1
1,023.2

1,125.2

681.5
(678.6)
2.9

943.8
(934.2)
9.6

859.2
(834.5)
24.7

1,023.2
(976.7)
46.5

1,125.2
(726.6)
398.6

สำรองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนที่ไ ม่ สำมำรถจัดสรรได้
สำรองค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและกำรจ่ ำยยังไม่ สิ้นสุดก่ อนปี 2554
อื่นๆ

573.2
30.1
17.5
5.3
626.1

รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนก่ อนกำรประกันภัย ต่อ

(ข) ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนหลังกำรประกันภัย ต่อ
ปี อุบัตเิ หตุ / ปี ที่รำยงำน

2554

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบัตเิ หตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ ำยสะสม
รวม

792.7
735.2
699.5
702.5
703.0
702.5
702.5
(694.8)
7.7

2555

2556

2557

2558

(หน่ วย: ล้ำนบำท)
2559
รวม

767.8
683.2
659.0
659.5
659.1

873.5
910.0
873.0
874.9

839.0
836.8
820.2

873.6
898.9

1,002.8

659.1
(657.7)
1.4

874.9
(866.6)
8.3

820.2
(797.1)
23.1

898.9
(854.5)
44.4

1,002.8
(635.5)
367.3

สำรองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนที่ไ ม่ สำมำรถจัดสรรได้
สำรองค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและกำรจ่ ำยยังไม่ สิ้นสุดก่ อนปี 2554
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนหลังกำรประกันภัย ต่อ

452.2
30.1
17.1
499.4
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16.4 สำรองเบี้ยประกันภัยทีย่ ังไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประก ันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประก ันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ในปี นี้
ยอดคงเหลือปลำยปี

2559
1,085,786,676
2,112,199,661
(2,019,429,737)
1,178,556,600

(หน่วย: บำท)
2558
864,240,805
2,015,186,693
(1,793,640,822)
1,085,786,676

2559
99,593,519
59,476,150
159,069,669

(หน่วย: บำท)
2558
33,666,698
88,063,176
121,729,874

17. เจ้ ำหนี้บริษทั ประกันภัยต่ อ

เงิ นถือไว้จำกกำรประก ันภัยต่อ
เงิ นค้ำงจ่ำยเกยี่ วก ับกำรประก ันภัยต่อ
รวมเจ้ำหนี้บริ ษทั ประก ันภัยต่อ

18. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ ยนแปลงของภำระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวำคม 2559 และ 2558
เป็ นดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประก ันภัย:
ส่วนที่เกดิ จำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกดิ จำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิ น
ส่วนที่เกดิ จำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จำ่ ยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

2559
38,761,353
2,947,209
945,756

(หน่วย: บำท)
2558
34,330,679
2,263,669
1,064,916

(2,111,344)
455,926
1,969,195
(3,337,780)
39,630,315

1,102,089
38,761,353

ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำ หนัก ในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนั กงำน
ของบริ ษ ัทฯประมำณ 9.7 ปี และบริ ษ ัทฯคำดว ่ำจะจ่ำ ยช ำระผลประโยชน์ ระยะยำวของพนั ก งำนภำยใน
1 ปี ขำ้ งหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ 6.6 ล้ำนบำท (2558: 13 ปี , 2.6 ล้ำนบำท)
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
2559
2.7
5.0
8.0 - 18.0

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงิ นเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นก ับช่วงอำยุ)

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2558
2.8
4.5 - 7.0
7.0 - 18.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ย นแปลงข้อ สมมติ ที่ส ำคัญ ต่อ มูล ค่ำ ปั จจุบันของภำระผูก พัน ผลประโยชน์ ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2559
ข้อสมมติ
เปลี่ยนแปลง
อัตรำคิดลด

เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.0
ลดลงร้ อยละ 1.0
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.0
ลดลงร้ อยละ 1.0
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 10.0
ลดลงร้ อยละ 10.0

2558
จำนวนหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(2.5)
2.8
2.9
(2.6)
(1.3)
1.4

ข้อสมมติ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.0
ลดลงร้ อยละ 1.0
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.0
ลดลงร้ อยละ 1.0
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 20.0
ลดลงร้ อยละ 20.0

จำนวนหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(2.7)
3.0
3.7
(3.3)
(2.7)
3.2

19. หนี้สินอื่น

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีเ งิ นได้หกั ณ ที่จำ่ ยค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนด
ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
เงิ นรับฝำกจำกตัวแทน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2559
7,409,362
3,083,435
11,297,111
27,234,917
15,123,604
32,408,826
27,862,105
124,419,360

(หน่วย: บำท)
2558
6,823,477
2,157,958
12,073,271
28,743,928
16,707,296
44,669,564
26,563,690
137,739,184
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20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญ ญัติของมำตรำ 116 แห่ง พระรำชบัญ ญัติบริ ษ ัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัทฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่วนหนึ่ งไว้เ ป็ นทุ น ส ำรองไมน่ ้ อ ยกวำ่ ร้อ ยละ 5 ของก ำไรสุ ทธิ ประจำปี หั ก ด้วยยอด
ขำดทุน สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว ่ำทุน สำรองนี้ จะมีจำนวนไม ่น้ อยกว ่ำร้อ ยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไมส่ ำมำรถนำไปจ่ำ ยเงิ นปั นผลได้
21. ข้ อมูล ทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนิ น งำนที่น ำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษ ัทฯที่ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ น ใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ก บั
ส่วนงำนและประเมิน ผลกำรดำเนิ น งำนของส่วนงำน ทัง้ นี้ ผมู ้ อี ำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั คือกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
เพื่อ วัตถุประสงค์ใ นกำรบริ ห ำรงำน บริ ษ ัทฯจัดโครงสร้ำ งองค์ กรเป็ น หน่วยธุ ร กิจประกันวินำศภัย 2 ส่วน
งำน คือกำรรับประกันภัยรถและกำรรับประกันภัย อื่น
ผูม้ อี ำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ น งำนของแต่ละหน่วยธุ ร กิจแยกจำกกัน เพื่อวัตถุประสงค์ใ น
กำรตัดสิ น ใจเกี่ย วกับกำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บัติง ำน บริ ษ ัทฯประเมิน ผล กำร
ปฏิบตั ิ งำนของส่วนงำนโดยพิ จำรณำจำกก ำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำน สิ นทรัพย์ร วมและหนี้ สิ นรวม
ซึ่ง วัดมูลค่ำ โดยใช้เกณฑ์ เดีย วกับที่ ใช้ใ นกำรวัดกำไรหรื อ ขำดทุน จำกกำรดำเนิ น งำน สิ น ทรั พ ย์ร วมและ
หนี้ สินรวมในงบกำรเงิ น
บริ ษทั ฯไม ่มีกำรรวมส่วนงำนดำเนิ นงำนเป็ นส่วนงำนที่ รำยงำนข้ำงต้น
บริ ษ ั ทฯดำเนิ น ธุ ร กิจในเขตภู มิศ ำสตร์ เดี ย วคื อ ประเทศไทย ดัง นั้ น รำยได้แ ละสิ น ทรั พ ย์ ที่แ สดงอยู ใ่ น
งบกำรเงิ นจึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภู มศิ ำสตร์ แ ล้ว
สำหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 บริ ษ ัทฯมีรำยได้เ บี้ย ประกัน ภัย รั บจำกบริ ษ ัท นำยหน้ ำ รำยใหญ่
จำนวนหนึ่ งรำย เป็ นจำนวนเงิ น ประมำณ 889.9 ล้ำ นบำท ซึ่ งมำจำกส่วนงำนประกันภัยรถ (2558: ประมำณ
888.0 ล้ำนบำท)
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กำไรขำดทุนตำมส่วนงำนสำหรั บ ปี สิ้นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
ประกันภัย รถ
2559
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ย ประกันภัย รับ
หัก: เบี้ย ประกันภัย จ่ ำยจำกกำร
เอำประกันภัย ต่อ
เบี้ย ประกันภัย รับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ย ประกันภัย ที่ย ังไม่ ถือ
เป็ นรำยได้ (เพิม่ ขึ้น) ลดลงจำกปี ก่อน
เบี้ย ประกันภัย ที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
จำกกำรเอำประกันภัย ต่อ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจำกกำรเอำ
ประกันภัย ต่อ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสินไหมทดแทน
หัก: ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำก
กำรประกันภัย ต่อ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย อื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ก่อนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
ขำดทุนจำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมู ลค่ำยุตธิ รรม
รำยได้อื่น
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

2558
(ปรับปรุงใหม่ )

(หน่ วย: บำท)

ประกันภัย อื่น
2559

2558
(ปรับปรุงใหม่ )

รวม
2559

2558
(ปรับปรุงใหม่ )

1,537,039,052 1,518,370,117

575,160,609

496,816,576 2,112,199,661

(9,917,770)
(9,146,202)
1,527,121,282 1,509,223,915

(225,354,419)
349,806,190

(283,058,121) (235,272,189) (292,204,323)
213,758,455 1,876,927,472 1,722,982,370

4,735,236

2,015,186,693

(49,126,266)

(126,240,047)

(78,332,840)

(121,504,811)

(127,459,106)

1,531,856,518 1,460,097,649

223,566,143

135,425,615 1,755,422,661

1,595,523,264

1,531,856,518 1,460,097,649

69,361,699
292,927,842

91,700,026
69,361,699
227,125,641 1,824,784,360

91,700,026
1,687,223,290
967,040,380

902,703,936

789,959,360

291,308,933

177,081,020 1,194,012,869

(100)
239,794,307
106,608,657

238,735,685
91,521,085

(136,817,467)
39,753,387
56,958,859

(101,046,219)
46,208,935
53,173,339

(136,817,567)
279,547,694
163,567,516

(101,046,219)
284,944,620
144,694,424

1,249,106,800 1,120,216,130

251,203,712

175,417,075 1,500,310,512

1,295,633,205

324,473,848

391,590,085

312,811,641
11,662,207
72,630,015
(8,934,528)
8,256,892
24,462,949
108,077,535
(17,779,981)
90,297,554

289,013,142
102,576,943
67,315,785
(5,708,170)
(9,912,434)
23,279,301
177,551,425
(33,911,289)
143,640,136

282,749,718

339,881,519

41,724,130

51,708,566
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินจำแนกตำมส่วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บำท)
ประกันภัยรถ
สิ นทรั พ ย์
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
หนีส้ ิ น
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558

ประกันภัยอื่น

สินทรัพย์/หนี้ สิน
ทีป่ ันส่วนไม่ได้

รวม

165,153,281
177,515,184

410,831,573
391,939,855

2,834,342,336
2,733,776,777

3,410,327,190
3,303,231,816

1,217,615,225
1,218,351,360

783,938,594
617,388,705

163,825,573
173,204,881

2,165,379,392
2,008,944,946

22. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนอื่น

2559
105,201,283
69,437,777
1,273,734
(2,029,656)
138,928,503

(หน่วย: บำท)
2558
98,306,877
72,027,974
1,141,023
(11,561,032)
129,098,300

รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำน

312,811,641

289,013,142

2559
979,672,127
279,547,694
53,192,612
67,844,750
225,254,612
69,437,777
(2,029,656)
103,767,286
36,434,951
1,813,122,153

(หน่วย: บำท)
2558
791,248,585
284,944,620
42,007,584
63,393,264
212,346,029
72,027,974
(11,561,032)
93,955,754
36,283,569
1,584,646,347

ค่ำใช้จำ่ ยพนักงำน
ค่ำใช้จำ่ ยเกยี่ วก ับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำภำษีอำกร
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

23. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลั กษณะ

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จำ่ ยเงิ นสมทบ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับประก ันภัยอื่น
ค่ำใช้จำ่ ยพนักงำน
ค่ำใช้จำ่ ยเกยี่ วก ับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น
รวมค่ำใช้จำ่ ยตำมลักษณะ
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24. กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพ
บริ ษทั ฯและพนั กงำนของบริ ษ ัทฯได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุน สำรองเลี้ ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรอง
เลี้ย งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง ประกอบด้วยเงิ น ที่ พนั กงำนจ่ำยสะสมและเงิ น ที่ บริ ษ ัทฯจ่ำ ยสมทบให้ เป็ นรำยเดือ น
ในอัตรำร้ อยละ 3 ถึ ง 6 ของเงิ นเดือน กองทุนส ำรองเลี้ย งชีพนี้ บริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุ นที่ ได้รับอนุ ญำตจำก
กระทรวงกำรคลัง และจะจ่ำยให้แ ก ่พนัก งำนเมื่อพนัก งำนนั้น ออกจำกงำนตำมระเบีย บวำ่ ด้วยกองทุน ของ
บริ ษ ัทฯ ในระหวำ่ งปี 2559 บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน เป็ น จำนวนเงิ นประมำณ 8.5 ล้ำนบำท (2558: 7.9
ล้ำนบำท)
25. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อ หุ ้น ขัน้ พื้น ฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ น ของผู ้ถือ หุ ้น ของบริ ษทั ฯ (ไม ่รวมก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ ออกอยูใ่ นระหว ่ำงปี
26. เงินปันผลจ่ ำย
เงิ นปั นผลจ่ำยที่ประกำศจ่ำยในปี 2559 และ 2558 มีดงั นี้
อนุมตั ิโดย

เงิ นปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)
เงิ นปั นผลระหว่ำงกำลปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 26 ก ันยำยน 2559
34.75
เงิ นปั นผลประจำปี 2558
ที่ประชุมสำมัญผู ถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2559
125.10
159.85
รวม
เงิ นปั นผลประจำปี 2557

ที่ประชุมสำมัญผู ถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558

83.40

เงิ นปั นผล
ต่อหุน้
(บำท)
2.5
9.0
6.0

27. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ในกำรพิ จำรณำควำมสั มพัน ธ์ ร ะหวำ่ งกิจกำรที่ เกี่ย วข้อ งกัน แต่ละรำยกำร บริ ษ ัทฯคำนึ ง ถึ ง เนื้ อ หำของ
ควำมสั มพัน ธ์ มำกกว ่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย ซึ่ งลักษณะควำมสัมพัน ธ์ ร ะหวำ่ งบริ ษ ัทฯกับกิจกำรที่ เกี่ยวข้อ ง
กันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อกจิ กำรที่เกยี่ วข้องก ัน
บริ ษทั ตรงสิน จำก ัด
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จำก ัด (มหำชน)
บริ ษทั เอเชียพัทยำ โฮเต็ล จำก ัด
บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำก ัด (มหำชน)
บริ ษทั เอเชีย แอร์ พอร์ ท โฮเต็ล จำก ัด
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำก ัด

ควำมสัมพันธ์ก ับบริ ษทั ฯ
มีผูถ้ ือหุน้ ร่วมก ัน
มีกรรมกำรร่วมก ัน
มีกรรมกำรร่วมก ัน
มีกรรมกำรร่วมก ัน
มีกรรมกำรร่วมก ัน
มีกรรมกำรร่วมก ัน
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27.1 รำยกำรระหว่ ำงกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ในระหวำ่ งปี 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่ ส ำคัญ กับบุ คคลหรื อ กิจกำรที่ เกี่ยวข้อง กัน รำยกำร
ธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ ตำมที่ตกลงกัน ระหวำ่ งบริ ษทั ฯและบุ คคลหรื อกิจกำร
ที่เกีย่ วข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2559
2558
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ(2)
บริ ษทั ตรงสิน จำก ัด(1)
889.9
888.0
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จำก ัด (มหำชน)
1.8
1.7
บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำก ัด (มหำชน)
5.5
5.1
บริ ษทั เอเชีย แอร์ พอร์ ท โฮเต็ล จำก ัด
1.2
1.1
บริ ษทั เอเชียพัทยำ โฮเต็ล จำก ัด
0.8
0.7
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จ
บริ ษทั ตรงสิน จำก ัด
152.3
152.7
ค่ ำบริกำรอำคำร(3)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำก ัด
11.8
11.8
ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรให้ เช่ ำ (4)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำก ัด
8.2
8.3
เบี้ยประกันภัยรับจำกนำยหน้ำประกันวินำศภัย
(2)
แสดงอยู่ในรำยกำร “เบี้ยประกันภัยรับ” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(3)
แสดงอยู่ในรำยกำร “ค่ำใช้จ่ ำยในกำรดำเนิ นงำน” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(4)
แสดงเป็ นรำยกำรหักอยู่ในรำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(1)

รำยกำรธุรกจิ ก ับกจิ กำรที่เกยี่ วข้องก ัน
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
เบี้ยประก ันภัยรับ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประก ันภัย
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
เป็ นอัตรำที่ไม่แตกต่ำงจำกนำยหน้ำอื่นและไม่เ กนิ อัตรำที่กำหนดโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำก ับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกจิ ประก ันภัย
ค่ำบริ กำรอำคำร
รำคำตำมสัญญำ
ค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรให้เ ช่ำ
รำคำตำมสัญญำ
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27.2 ยอดคงค้ ำงระหว่ ำงกัน
ยอดคงค้ำงระหว ่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558

2559
เบี้ยประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิน จำก ัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิน จำก ัด
หนีส้ ิ นอื่น
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำก ัด

177.3

141.5

30.5

24.0

1.7

1.7

27.3 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหวำ่ งปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ัทฯมีคำ่ ใช้จำ่ ยผลประโยชน์ พนั ก งำนที่ใ ห้ แ ก ่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรดังต่อไปนี้
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

20.7
1.4
22.1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558
19.1
0.6
19.7

28. หลั กทรัพย์ ประกันวำงไว้ กับนำยทะเบียน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ั ท ฯได้ วำง ห ลัก ทรั พ ย์ ป ระ กัน ไว้ก บั น ำยทะเบี ย น ตำม
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยดังนี้
(หน่วย: บำท)
2559
พันธบัตรรัฐวิสำหกจิ

รำคำทุน
14,000,000

2558
มูลค่ำยุติธรรม
14,405,113

รำคำทุน
14,000,000

มูลค่ำยุติธรรม
14,432,513
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29. ทรัพย์ สินทีจ่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสำรองวำงไว้ กับนำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วำงหลักทรั พย์ ไว้เป็ นเงิ นส ำรองประกันภัย กับนำยทะเบี ย น
ตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
2559
พันธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ

รำคำทุน
210,000,000

2558
มูลค่ำยุติธรรม
218,138,759

รำคำทุน
180,000,000

มูลค่ำยุติธรรม
189,747,258

30. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
2559
23,510,439
5,272,746
28,783,185

ยอดเงิ นสมทบกองทุนประก ันวินำศภัยสะสมต้นปี
เงิ นสมทบกองทุนประก ันวินำศภัยในปี
ยอดเงิ นสมทบกองทุนประก ันวินำศภัยสะสมปลำยปี

(หน่วย: บำท)
2558
18,496,351
5,014,088
23,510,439

31. ภำระผูกพันและหนี้สินทีอ่ ำจเกิดขึ้น
31.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษ ัทฯได้เข้ำ ทำสั ญ ญำเช ่ำดำเนิ น งำนที่ เ กี่ยวข้อ งกับกำรเช ำ่ พื้ น ที่ แ ละบริ ห ำรอำคำร อำยุ ของสั ญ ญำมี
ระยะเวลำ 1 - 3 ปี
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงิ นขั้นต่ำที่ ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช ำ่
ดำเนิ นงำนที่บอกเลิกไม ่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558

2559
จ่ำยชำระ:
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เ กนิ 3 ปี

1.6
0.8

22.1
1.4

31.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมีคดี ถูกฟ้ องร้อ งเรี ย กค่ำเสี ยหำยจำกกำรเป็ นผูร้ ั บประกันภัย ซึ่ง ผลของกำร
พิจำรณำดังกล่ำ วยัง ไมส่ ิ้ น สุ ด โดยมีทุน ทรั พ ย์ถู ก ฟ้ องเป็ นจำนวนประมำณ 514.6 ล้ำ นบำท (2558: 492.1
ล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้บันทึกสำรองค่ำสิ น ไหมทดแทนไว้แ ล้วในงบกำรเงิ นเป็ นจำนวนประมำณ
44.6 ล้ำนบำท (2558: 52.7 ล้ำนบำท)
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32. ควำมเสี่ ยงของบริษทั ประกันวินำศภัย
32.1 ควำมเสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย
บริ ษ ั ทฯมีน โยบำยในกำรบริ ห ำรจัดกำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรรั บประกัน ภัย ที่ ครอบคลุ มถึ ง วัตถุ ประสงค์
กระบวนกำร กำรติ ด ตำมและประ เมิน ผล เพื่ อ ให้ ก ำรดำเนิ นงำน ด้ำ นกำรรั บประกัน ภัย เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยมีวตั ถุประสงค์ ที่จะลดโอกำสและผลกระทบจำกควำมเสี่ ย ง
ที่เกิดจำกควำมผัน ผวนของควำมถี่ และควำมรุ นแรงของควำมเสี ยหำยซึ่ งเบี่ ยงเบนจำกสมมติ ฐำนที่ใ ช้ในกำร
กำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย กำรคำนวณเงิ นสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน และกำรพิจำรณำรับประกันภัย ดังนี้
(ก) ด้ ำนกำรกำหนดรำคำผลิ ตภัณฑ์ และกำรพิจำรณำรับประกัน
บริ ษ ัทฯกำหนดเงื่ อนไขและอัตรำเบี้ ยประกันภัยของแต่ล ะผลิตภัณ ฑ์ที่เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ ย ง
โดยกำรพิ จำรณำจำกสถิติห รื อ ข้อมูลที่ เกี่ย วข้องกับควำมเสี่ ย ง มีก ำรส ำรวจภัย ก อ่ นรั บประกันภัย จัด
อบรมให้พ นัก งำนมีควำมรู ้ใ นกำรพิ จำรณำรับประกัน ภัย และทบทวนนโยบำยกำรรับประกัน ภัย เป็ น
ประจำ
(ข) ด้ ำนกำรพิจำรณำตั้งสำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ัทฯมีกำรบัน ทึกค่ำสิ น ไหมทดแทนให้ ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั นอกจำกนี้ บริ ษ ัทฯมอบหมำยให้
นักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย คำนวณจำนวนเงิ นส ำรองค่ำสิ น ไหมทดแทน เพื่ อ ให้ มนั่ ใจว ่ำกำรคำนวณ
เงิ นสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนมีควำมถู กต้องเหมำะสม
(ค) ด้ ำนกำรประกันภัยต่ อ
บริ ษทั ฯดำเนิ น กำรโอนควำมเสี่ ย งภัยไปให้ผู ้รับประกัน ภัยต่อ ที่ มีฐำนะกำรเงิ น ที่มนั่ คง มีร ะบบกำร
ตรวจสอบให้ก ำรเอำประกัน ภัย ต่อ จนครบถ้วนก อ่ นรับประกัน ภัย ติดตำมพิจำรณำควำมเพี ยงพอของ
กำรเอำประกัน ภัย ต่อ เป็ น ประจำ เพื่ อ ให้มีค วำมพร้อ มที่ จะจ่ำยค่ำ สิ น ไหมทดแทน ทั้ง นี้ เพื่ อ ไมใ่ ห้ มี
ผลกระทบต่อควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ
(ง) ด้ ำนกำรกระจุกตัว
บริ ษทั ฯมีกำรกระจำยผลิตภัณฑ์ แ ละชอ่ งทำงกำรขำยผ่ำ นหลำยชอ่ งทำง นอกจำกนี้ บริ ษ ัทฯกระจำย
กำรเอำประกันภัยต่อไปยัง บริ ษ ั ทรั บ ประกัน ภั ย ต่อ ห ลำยบริ ษ ัท เพื่ อ ไมใ่ ห้ เ กิดกำรกระจุ ก ตัวตำม
แนวทำงที่สำนักงำน คปภ. กำหนด
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ั ทฯได้จัดตั้ง คณะอนุ กรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งซึ่ ง มีห น้ ำ ที่ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเป็ นประ จำ เพื่ อ ให้ มนั่ ใจวำ่ กำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ ยงด้ำ น กำร
รับประกัน ภัย บรรลุ ตำมวัตถุ ประสงค์ ของบริ ษ ัทฯ โดยรำยงำนผลให้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯรั บทรำบเป็ น
ประจำทุกไตรมำส
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ตำรำงแสดงกำรกระจุก ตัวของหนี้ สิ น จำกสั ญ ญำประกันภัย ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 โดยแยก
ตำมประเภทประกันภัย แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
สำรอง
เบี้ย ประกันภัย
ก่ อนกำร
ประกันภัย ต่อ
อัคคีภัย
ทำงทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

16.4
10.3
750.9
358.0
43.0
1,178.6

2559
สำรอง
เบี้ย ประกันภัย
ส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ต่อ
(8.4)
(7.2)
(104.3)
(35.5)
(155.4)

สุทธิ
8.0
3.1
750.9
253.7
7.5
1,023.2

สำรอง
เบี้ย ประกันภัย
ก่ อนกำร
ประกันภัย ต่อ
21.2
11.0
755.7
259.2
38.7
1,085.8

2558
สำรอง
เบี้ย ประกันภัย
ส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ต่อ
(12.5)
(8.1)
(130.5)
(33.0)
(184.1)

สุทธิ
8.7
2.9
755.7
128.7
5.7
901.7
(หน่ วย: ล้ำนบำท)

สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่ อน
กำรประกันภัย ต่อ
อัคคีภัย
ทำงทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

2.0
5.9
430.6
85.7
101.9
626.1

2559
สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ต่อ
(0.8)
(4.1)
(34.5)
(87.4)
(126.8)

สุทธิ
1.2
1.8
430.6
51.2
14.5
499.3

สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่ อน
กำรประกันภัย ต่อ
10.3
4.4
425.4
52.6
95.1
587.8

2558
สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ต่อ
(8.9)
(3.2)
(24.3)
(86.6)
(123.0)

สุทธิ
1.4
1.2
425.4
28.3
8.5
464.8

กำรทดสอบควำมอ่อนไหวเป็ นกำรวิเ ครำะห์ ควำมเสี่ ย งที่ หนี้ สิ นจำกกำรรับประกันภัยจะเพิ่ มขึ้ น หรื อลดลง
เนื่ อ งมำจำกควำมผัน ผวนของสมมติฐ ำนที่ ใ ช้ในกำรคำนวณ ซึ่ ง จะกระทบต่อภำระผูก พัน ด้ำ นสิ น ไห ม
ทดแทนทั้ง ด้ำ นก อ่ นกำรรั บประกันภัย ต่อ และหลังกำรรับประกัน ภัย ต่อ โดยควำมเสี่ ย งอำจเกิดจำกควำมถี่
และควำมรุ น แรงที่ เกิดควำมเสี ย หำย หรื อ ค่ำใช้จำ่ ยที่ ใ ช้ในกำรจัดกำรสิ น ไหมทดแทนไมเ่ ป็ น ไปตำมที่
คำดไว้
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ผลกระทบต่อภำระผูกพันด้ำนสิ น ไหมทดแทนที่เ ปลี่ ยนแปลงเนื่ องจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐำน ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2559 เป็ นดังนี้
(หน่ วย: ล้ำนบำท)

อัตรำส่ วนค่ำสินไหมทดแทนในปี
อุบัตเิ หตุล่ำสุด
ปัจจัย กำรพัฒนำสินไหมทดแทนแรก

สมมติฐำนที่
เปลี่ย นแปลง
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10

ภำระผูกพันด้ำน
สินไหมทดแทน
ที่เปลี่ย นแปลง
ก่ อนกำรรับ
ประกันภัย ต่อ
13.0
(12.9)
23.3
(23.4)

2559
ภำระผูกพันด้ำน
สินไหมทดแทน
ที่เปลี่ย นแปลง
หลังกำรรับ
ประกันภัย ต่อ
10.3
(10.4)
21.1
(21.1)

กำไรก่ อน
ภำษีเงินได้
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(10.3)
10.4
(21.1)
21.1

ส่ วนของเจ้ำของ
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(8.2)
8.3
(16.9)
16.9

32.2 เครื่องมือทำงกำรเงินและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือ ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัทฯตำมที่ นิ ย ำมอยู ใ่ นมำตรฐำน กำรบัญ ชี ฉ บับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและ กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ส ำห รั บเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วยรำยกำรเที ย บเท่ำ เงิ นสด
เบี้ ย ประกัน ภั ย ค้ำงรั บ สิ น ทรั พ ย์ จำกกำรประกัน ภัย ต่อ ลู ก หนี้ จำกสั ญ ญำประกัน ภัย ต่อ เงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพ ย์ เงิ นให้กยู ้ ืม เจ้ำหนี้ บริ ษทั ประกัน ภัยต่อ และเงิ นฝำกธนำคำรที่ มขี ้อจำกัดในกำรใช้ ควำมเสี่ ย ง
ที่เกีย่ วข้องกับเครื่ องมือ ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงมีดงั นี้
(ก) ควำมเสี่ ยงจำกกำรให้ สินเชื่อ
ควำมเสี่ ย งจำกกำรให้ สิน เชื่อ คือ ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอำจได้รับควำมเสี ย หำยอัน สื บเนื่ อ งมำจำกกำรที่
คูส่ ัญญำของบริ ษ ัทฯจะไม ่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพัน ที่ระบุไว้ใ นเครื่ องมือ ทำงกำรเงิ น ได้ บริ ษทั ฯ
มีควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้ สิ น เชื่ อที่ เกี่ย วเนื่ อ งกับเบี้ ยประกัน ภัย ค้ำ งรั บ เงิ นให้ กยู ้ ื ม สิ น ทรัพ ย์ จำกกำร
ประกันภัยต่อ และลูกหนี้ จำกสั ญญำประกัน ภัยต่อ จำนวนเงิ น สู งสุ ดที่ บริ ษ ัทฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำร
ให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีหักด้วยค่ำเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
นโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกกำรให้สินเชื่อ ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ฯมีกำรวิเครำะห์ ควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ ของผู ้ขอกู ้ ประกอบกับพิ จำรณำวงเงิ น สิ น เชื่ อต่อหลัก ประกัน ก อ่ นที่จะน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรหรื อผู ้มอี ำนำจพิ จำรณำอนุ มตั ิเงิ นกูพ้ นั กงำนและเน้ นกำรให้ สิน เชื่อ แก พ่ นั กงำนเป็ น
หลักเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ ลูกหนี้ ไ มส่ ำมำรถชำระหนี้ ได้
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(ข) ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของรำคำตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ ย งที่ บริ ษทั ฯอำจได้รับควำมเสี ย หำย
อันสื บเนื่ อ งมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ ย อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำของหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง ส่งผล
กระทบต่อ ฐำนะกำรเงิ น ของบริ ษ ัทฯ เนื่ อ งจำกบริ ษ ั ทฯไมม่ ีสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ นเงิ น ตรำ
ต่ำ งประเทศ ดัง นั้ น ควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ ยน แปลงของรำคำตลำดจึ งมีเ พี ยงควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยและควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์เท่ำนั้น
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย คื อ ควำมเสี่ ยงที่ มูล ค่ำ ของเครื่ อ งมือ ทำงกำรเงิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป
เนื่ องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
นโยบำยในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย คือ บริ ษทั ฯจะลงทุน ในตรำสำรหนี้ ที่มอี ำยุตำ่ ง ๆ
กัน ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรลงทุ น เพื่ อ ควบคุมระดับควำมเสี่ ยงจำกกำรผัน ผวนของอัตรำ
ดอกเบี้ ย ประ กอบกับ กำรลงทุ น ส่ วนใหญ่เ ป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ จะ ถื อ จนครบก ำหนดซึ่ ง ทำให้ ไ ม ม่ ี
ผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำ ตำมรำคำตลำดที่ จะส่งผลให้รำคำหลักทรัพ ย์ต่ำ ลง
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2559 และ 2558 สิ น ทรั พย์ ทำงกำรเงิ นที่ สำคัญสำมำรถจำแนกตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ ย และสำหรั บสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิ น ที่ มอี ตั รำดอกเบี้ ยคงที่ สำมำรถแยกตำมวัน ที่ ที่ครบก ำหนด
หรื อวันที่มกี ำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ ยใหม ่ (หำกวันที่มกี ำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ ยใหมถ่ ึงก ่อน) ได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
2559
อัตรำดอกเบี้ย คงที่

รำยกำรเทีย บเท่ ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
สลำกออมทรัพย์
เงินให้ก้ยู ืม - สุทธิ
รวม

ภำยใน
1 ปี
80.9

70.1
10.0
525.0
19.0
705.0

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

-

-

-

ไม่ มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย
13.7

344.6
380.9
170.0
15.6
911.1

124.3
155.3
279.6

8.0
8.0

13.7

มำกกว่ ำ
5 ปี

1 - 5 ปี

รวม
94.6

539.0
546.2
695.0
34.6
8.0
1,917.4

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.00% - 1.20%

1.94% - 7.20%
2.15% - 5.75%
1.30% - 4.00%
0.42% - 1.40%
3.00% - 12.00%
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(หน่ วย: ล้ำนบำท)
2558
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตรำดอกเบี้ย คงที่

รำยกำรเทีย บเท่ ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
สลำกออมทรัพย์
เงินให้ก้ยู ืม - สุทธิ
รวม

ภำยใน
1 ปี
63.6

31.8
15.0
700.0
10.0
820.4

-

-

-

ไม่ มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย
13.4

242.8
159.1
220.0
29.6
651.5

198.1
135.8
333.9

6.7
6.7

13.4

มำกกว่ ำ
5 ปี

1 - 5 ปี

รวม
77.0

472.7
309.9
920.0
39.6
6.7
1,825.9

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.00% - 1.60%

3.01% - 7.20%
3.22% - 5.75%
1.75% - 4.00%
0.83% - 1.42%
2.00% - 12.50%

เงิ น สด เบี้ ยประกัน ภัยค้ำงรับ เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรทุ น สิ น ทรัพ ย์ จำกกำรประกัน ภัย ต่อ ลูก หนี้ จำก
สัญ ญำประกัน ภัยต่อ และเจ้ำหนี้ บริ ษ ัทประกัน ภัย ต่อ เป็ นสิ น ทรัพ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ ไ มม่ ี
ดอกเบี้ย จึงไม ่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของรำคำหลั กทรัพย์
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุ น คือ ควำมเสี่ ย งที่ เกิดจำกกำรเปลี่ย นแปลง
รำคำตลำดของตรำสำรทุน ที่อำจทำให้เกิดควำมผันผวนต่อรำยได้ห รื อ มูล ค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ัทฯมีควำมเสี่ ยงจำกกำรถื อเงิ น ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ซ่ ึ งรำคำ
จะเปลี่ยนแปลงไปตำมภำวะตลำด
นโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ย นแปลงของรำคำหลักทรัพ ย์ แบ่ง ออกเป็ นส่วนที่ เป็ น เงิ น
ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์เพื่ อค้ำ ประกอบด้วย เงิ น ลงทุน ระยะสั้น ซึ่ง อำศัยควำมรวดเร็ วและเชี่ ยวชำญใน
กำรลงทุ น และสำมำรถปรับกำรลงทุ น ได้ทัน ต่อ สถำนกำรณ์ คณะกรรมกำรลงทุ น ของบริ ษ ัทฯจึ ง
พิจำรณำคัดเลือ กผูบ้ ริ ห ำรกองทุ นส่วนบุ คคลที่ มคี ุณ สมบัติที่เหมำะสมมำช ว่ ยดู แลเพื่ อลดควำมเสี่ ย ง
ของกำรเปลี่ย นแปลงของรำคำตลำด ส ำหรับ ส่วนที่เ ป็ น เงิ น ลงทุน ในหลักทรัพ ย์ เผื่ อขำย บริ ษ ัทฯจะ
ลงทุ นเอง โดยเป็ น กำรลงทุ น ระยะยำว เพื่ อลดควำมควำมเสี่ ยงจำกกำรผัน ผวนของรำคำตลำด โดย
ลงทุนในหุ ้นและหน่วยลงทุนที่มพี ื้นฐำนดีและจ่ำยปั นผลสม่ำเสมอ
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(ค) ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่ อง
ควำมเสี่ ยงด้ำ นสภำพคล่อ ง คื อ ควำมเสี่ ย งที่ บ ริ ษ ัท ฯจะไมส่ ำมำรถปฏิ บัติตำมภำระผู ก พัน ได้เ มื่อ
ครบกำหนด เนื่ องจำกไม ่สำมำรถเปลี่ ยนสิ นทรัพย์ เป็ นเงิ นสดได้ หรื อ ไม ่สำมำรถจัดหำเงิ นได้เพี ยงพอ
ตำมควำมต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยได้
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งด้ำนสภำพคล่อง คื อ บริ ษทั ฯจะจัดสรรเงิ น ลงทุ น ในรู ปแบบเงิ นฝำก
ประจำหลำยๆ ชว่ งเวลำและกองทุ นตลำดเงิ น ที่พร้ อมเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสด อีกทัง้ ยังลงทุนในหลัก ทรัพ ย์
ที่ซื้อ ขำยในตลำดซื้ อขำยคล่อ ง เชน่ ตลำดหลัก ทรั พย์แ ห่ง ประเทศไทย หรื อ ใน ตลำดตรำสำรหนี้ ไทย
ที่มีส ภำพคล่อ งสู ง และสำมำรถเปลี่ ยนเป็ น เงิ น สดได้อ ย่ำงรวดเร็ ว เพื่อ ให้บริ ษทั ฯสำมำรถลดควำม
เสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องได้เป็ นอย่ำงดี
วันที่ ครบกำหนดของสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ นนับจำกวันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
เมื่อทวงถำม
สิ นทรัพ ย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้ำงรั บ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินให้กยู้ ืม
สิ นทรัพ ย์ จำกสั ญญำประกันภัย
สำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนที่
เรี ยกคืนจำกบริ ษัทประกันภัยต่อ
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้บริ ษัทประกันภัยต่อ
หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
สำรองค่ำสินไหมทดแทน

ภำยใน 1 ปี

2559
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

ไม่มีกำหนด

รวม

94.7
535.5
-

209.8
84.0
624.1
1.3

911.0
4.1

279.7
2.5

2.0
-

94.7
209.8
84.0
2,352.3
7.9

-

37.0

6.6

83.2

-

126.8

-

159.1

-

-

-

159.1

-

451.5

83.7

90.9

-

626.1
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558
เมื่อทวงถำม

ภำยใน 1 ปี

77.1
591.8
-

202.7
59.6
756.9
0.1

-

121.7

สิ นทรัพ ย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้ำงรั บ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินให้กยู้ ืม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้บริ ษัทประกันภัยต่อ

1 - 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

ไม่มีกำหนด

รวม

651.5
4.2

333.9
2.4

2.0
-

77.1
202.7
59.6
2,336.1
6.7

-

-

-

121.7

32.3 มูล ค่ ำยุติธรรมเครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ัทฯมีสิ นทรั พ ย์ ทำงกำรเงิ น ที่ วดั มูล ค่ำด้วยมูล ค่ำ ยุ ติธ รรมห รื อ
วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ำยุ ติธรรม โดยแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุ ติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2559

สิ นทรัพ ย์ ทำงกำรเงินที่วดั มูล ค่ ำด้ วยมูล ค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
หน่วยลงทุน
หุ้นกู้
สิ นทรัพ ย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูล ค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรั พย์รัฐบำลและรั ฐวิสำหกิจ
สลำกออมทรั พย์
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กยู้ ืม

มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

ระดับ 1

30.4

30.4

-

-

30.4

39.0
466.1
80.9

39.0
89.6
-

376.5
80.9

-

39.0
466.1
80.9

94.7

94.7

-

-

94.7

539.0
34.6
465.2
695.0
2.0
7.9

695.0
-

554.0
34.6
470.3
-

2.0
7.9

554.0
34.6
470.3
695.0
2.0
7.9

รวม
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558

สิ นทรัพ ย์ ที่วดั มูล ค่ ำด้ วยมูล ค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
หน่วยลงทุน
หุ้นกู้
สิ นทรัพ ย์ ที่เปิ ดเผยมูล ค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรั พย์รัฐบำลและรั ฐวิสำหกิจ
สลำกออมทรั พย์
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กยู้ ืม

มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

ระดับ 1

84.2
7.3
0.3

84.2
0.3

7.3
-

-

84.2
7.3
0.3

22.7
477.4
41.7

22.7
73.8
-

41.7

403.6
-

22.7
477.4
41.7

77.1

77.1

-

-

77.1

472.8
39.5
268.2
920.0
2.0
6.7

920.0
-

494.2
39.5
276.5
-

2.0
6.7

494.2
39.5
276.5
920.0
2.0
6.7

รวม

กำรจัดล ำดับชั้น ของมูล ค่ำยุ ติธ รรมของสิ น ทรั พย์ทำงกำรเงิ น เป็ น ไปตำมที่ก ำหนดไว้ในหมำยเหตุ ประกอบ
งบกำรเงิ นข้อ 4.19
วิธีก ำรกำหนดมูล ค่ำ ยุติธรรมขึ้ นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือ ทำงกำรเงิ น มูลค่ำยุ ติธ รรมจะกำหนดจำกรำคำ
ตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม โดยบริ ษทั ฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม
ของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

เงิ นสด รำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดและเงิ นฝำกสถำบัน กำรเงิ น แสดงมูลค่ำยุ ติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว

ข)

เงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ (หลักทรั พย์รัฐ บำลและรัฐวิส ำหกิจ และตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน) แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย
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ค)

เงิ น ลงทุ นในตรำสำรทุน และใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ แ สดงมูลค่ำยุ ติธ รรมตำมรำคำตลำด เงิ น ลงทุน ใน
กองทุน รวมแสดงมูลค่ำยุ ติธ รรมตำมรำคำตลำดหรื อคำนวณโดยใช้มูลค่ำหน่วยลงทุ นที่ ประกำศโดย
บริ ษ ัทหลักทรัพ ย์จดั กำรกองทุน สำหรั บเงิ นลงทุ น ในตรำสำรทุ นที่ ไมอ่ ยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
คำนวณโดยใช้เ ทคนิ คกำรประเมิน มูลค่ำ เช น่ อ้ำ งอิง จำกรำคำซื้ อขำยของเงิ น ลงทุ นอื่น ที่คล้ำยคลึงที่ มี
ตลำดรองรับ หรื อ วิเ ครำะห์ มลู ค่ำกระแสเงิ นสดที่ คำดวำ่ จะได้รั บคิ ดลดด้วยอัตรำผลตอบแทนและ
ควำมเสี่ ยงที่เกีย่ วข้อง

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ห ลักในกำรบริ ห ำรจัดกำรทุ นของบริ ษ ั ทฯ คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ น งำน
อย่ำ งต่อเนื่ องเพื่อ ให้ ผลตอบแทนต่อ ผูถ้ ื อหุ ้ นและผูท้ ี่ เกีย่ วข้อง มีกำรรั กษำสมดุล ของโครงสร้ ำงทำงกำรเงิ น
และดำรงเงิ นกองทุนตำมควำมเสี่ ยงให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของ คปภ.
34. เหตุกำรณ์ภำยหลั งรอบระยะเวลำรำยงำน
เมือ่ วันที่ 24 กุมภำพัน ธ์ 2560 ที่ ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิ ให้ เสนอต่อ ที่ประชุมสำมัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจำปี ให้ อ นุ มตั ิจำ่ ยเงิ น ปั น ผลจำกผลกำรดำเนิ น งำน งวด 6 เดื อนหลัง ของปี 2559 จำนวน 1.4
บำทต่อหุ ้น รวมเป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 19.46 ล้ำนบำท
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35. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
บริ ษ ั ทฯน ำเสน องบกำรเงิ น ส ำหรั บ ปี ปั จจุ บัน ตำมรู ปแบบที่ ก ำหน ดในประกำศ คปภ. ทำให้ ต้อ งมีก ำร
จัดประเภทรำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรปี ก อ่ นที่น ำมำแสดงเปรี ยบเที ยบใหม เพื
่ ่อ ให้ ส อดคล้องกับกำรจัด
ประเภทรำยกำรบัญชี ในปี ปัจจุ บนั ซึ่ งกำรจัดประเภทดังกล่ำ วไม ่มีผลกระทบต่อก ำไรหรื อส่วนของเจ้ำ ของ
ตำมที่โดยรำยงำนไว้ กำรจัดประเภทใหม ่สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่ วย: บำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรั พ ย์ :
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิ
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุทธิ
ลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัวไป
่
รวม
หนีส้ ิ น:
หนี้ สินจำกสัญญำประกันภัย
สำรองค่ำสินไหมทดแทนและ
ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย
สำรองเบี้ยประกันภัย
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
หนี้ สินอื่น
รวม

31 ธันวำคม 2558
ตำมที่
ตำมที่
จัดประเภทใหม่ เคยรำยงำนไว้

1 มกรำคม 2558
ตำมที่
ตำม
จัดประเภทใหม่
ยอดยกมำเดิม

202,753,438
307,087,710
59,613,892
2,336,153,154
2,905,608,194

202,783,168
366,671,872
91,721,740
541,822,249
1,700,561,145
2,048,020
2,905,608,194

147,298,372
197,079,584
43,800,891
2,163,241,010
2,551,419,857

147,471,614
240,707,233
80,578,902
328,166,988
1,752,447,100
2,048,020
2,551,419,857

1,673,576,475

-

1,453,823,333

-

38,761,353
137,739,184
1,850,077,012

587,789,799
1,085,786,676
67,505,281
108,995,256
1,850,077,012

34,330,679
92,768,588
1,580,922,600

589,582,528
864,240,805
56,320,769
70,778,498
1,580,922,600
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(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ตำมที่จดั ประเภทใหม่ ตำมที่เ คยรำยงำนไว้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้:
เบี้ยประก ันภัยรับ
เบี้ยประก ันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประก ันต่อ
สำรองเบี้ยประก ันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้เ พิ่มขึ้นจำกปี ก ่อน
รวมเบี้ยประก ันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
ค่ ำใช้ จ่ำย:
ค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประก ันภัยต่อ
ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับประก ันภัยอื่น
เงิ นสมทบบริ ษทั กลำงคุม้ ครองผู ป้ ระสบภัยจำกรถ จำก ัด
เงิ นสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำก ับและส่งเสริ ม
กำรประกอบธุรกจิ ประก ันภัย
เงิ นสมทบกองทุนประก ันวินำศภัย
เงิ นสมทบกองทุนทดแทนผู ป้ ระสบภัย
รวม

2,015,186,693
(292,204,323)
(127,459,106)
1,595,523,264

1,595,523,264

967,040,380
(101,046,219)
865,994,161
144,694,424
-

865,994,161
102,686,840
29,103,588

1,010,688,585

5,514,105
5,014,088
2,375,803
1,010,688,585

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
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