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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั น ำสินประกันภยั จ  ำกัด (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั น ำสินประกันภยั จ  ำกัด (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วย           
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุ                   
สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั น ำสินประกันภยั จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีที่ก  ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี                                      
ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด           
ดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมที่ระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดรั้บ
เพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหห้มำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ที่ 2 และ 3 เก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีตำมรูปแบบงบกำรเงิน        
ที่ออกใหม่ที่ก  ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั ลงวนัที่ 4 มีนำคม 
2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป และกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                   
ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี                           
แต่อยำ่งใด 



 

2 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพจิำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ          
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบที่ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบที่เก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพือ่ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่าเบีย้ประกันภัย 

ในปี 2559 บริษทัฯมีรำยไดค้่ำเบี้ยประกนัภยัรับจ ำนวน 2,112 ลำ้นบำท บริษทัฯมีกำรรับประกนัภยัใหก้บัลูกคำ้ 
เป็นจ ำนวนมำกรำยและเป็นลูกคำ้รำยยอ่ย และรูปแบบกำรรับประกนัภยัมีควำมหลำกหลำยตำมประเภทกำร               
รับประกนัภยั ท  ำใหก้ำรรับรู้ค่ำเบี้ยประกนัภยัแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกนั ดงันั้น บริษทัฯจึงมีควำมเส่ียงใน
กำรรับรู้รำยไดค้่ำเบี้ยประกนัภยัดว้ยระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯที่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยเบี้ยประกนัภยั กำรรับรู้รำยไดเ้บี้ยประกนัภยั และขยำยขอบเขตกำรทดสอบ
ส ำหรับกำรควบคุมภำยในที่ตอบสนองเร่ืองรอบระยะเวลำในกำรรับรู้รำยไดใ้นงบกำรเงิน นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้ม
ตวัอยำ่งกรมธรรมแ์ละเอกสำรประกอบรำยกำรเพือ่ตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดค้่ำเบี้ยประกนัภยัวำ่สอดคลอ้งตำม
เง่ือนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรคิดค่ำเบี้ยประกนัภยัและรับรู้รำยไดข้องบริษทั
ฯ และสอบทำนกรมธรรมแ์ละรำยกำรสลกัหลงักรมธรรมท์ี่รับรู้เป็นรำยไดข้องบริษทัฯในรอบระยะเวลำบญัชี ในช่วง
ใกลส้ิ้นปีและหลงัส้ินปี นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย 
(Disaggregated data) เพือ่ตรวจสอบควำมผดิปกติที่อำจเกิดขึ้นของกำรบนัทึกรำยกำรตลอดรอบระยะเวลำบญัชี
โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีที่ท  ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป  
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หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บญัชีหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั - ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเป็นบญัชีที่มีควำมส ำคญัมำกในงบกำรเงิน              
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมียอดคงคำ้งจ ำนวน 626 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 29 ของหน้ีสินรวม)              
บญัชีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะรวมทั้งในส่วนของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นและไดรั้บรำยงำนแลว้และ                
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน ซ่ึงกำรประมำณกำรดงักล่ำวค ำนวณขึ้นโดยผูบ้ริหำรของบริษทัฯ
ตำมวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงขอ้สมมติหลกัที่ใชใ้นกำรค ำนวณอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีตและตอ้งใช้
ดุลยพนิิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรอยำ่งสูง ซ่ึงอำจมีควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรสินไหมทดแทน ประมำณกำรส ำรองดงักล่ำวขึ้นอยูก่บัควำมถูกตอ้งของขอ้มูล
เก่ียวกบัปริมำณรำยกำร จ ำนวนเงินและรูปแบบของกำรเกิดสินไหมทั้งในปัจจุบนัและอดีต ซ่ึงกำรใชข้อ้มูลที่ไม่
เหมำะสมอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำประกนัภยั  

ขำ้พเจำ้ตรวจสอบส ำรองค่ำสินไหมทดแทนโดยศึกษำและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรรับเร่ือง
สินไหม กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน กำรตั้งประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 
และท ำกำรสอบถำมผูบ้ริหำรเก่ียวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติที่ใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำรโดยนกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั กำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรตั้งประมำณกำรและประเมินกำรใชดุ้ลยพนิิจดงักล่ำว นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้ม
ทดสอบขอ้มูลที่นกัคณิตศำสตป์ระกนัภยัใชใ้นกำรค ำนวณ สุ่มตวัอยำ่งแฟ้มสินไหมรำยใหญ่เพือ่ตรวจสอบกำรตั้ง
ประมำณกำร วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลส ำรองสินไหมทดแทน นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชท้ีมงำนที่มีควำม
เช่ียวชำญในกำรสอบทำนประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนที่ตั้งไวใ้นบญัชี โดยประเมินขอ้สมมต ิวธีิกำรในกำร
ค ำนวณ และทดสอบขอ้มูลสินไหมในอดีตที่นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัใช ้และเปรียบเทียบกบัขอ้สมมตทิี่ใชใ้นปี
ก่อน  
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ข้อมูลอื่น  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง         
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพจิำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ที่ไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพือ่ใหมี้กำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขที่เหมำะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่รับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพจิำรณำวำ่จ ำเป็นเพือ่ใหส้ำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ที่ด  ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงที่อำจมีจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน   
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงที่เกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ 
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล                      
ของกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด  ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร            
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมที่ควรหรือไม่ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึง
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่
ขำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ที่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะ จะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีที่รับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 

 
 
 
 
นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพนัธ ์2560 



บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 94,730,839          77,148,715          111,246,000        
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 7, 27 209,801,725        202,753,438        147,298,372        
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 7,622,310            9,177,031            18,376,093          
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 8 282,183,199        307,087,710        197,079,584        
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 9 83,999,930          59,613,892          43,800,891          
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 10 2,352,314,271     2,336,153,154     2,163,241,010     
   เงินให้กูย้ืมสุทธิ 11 7,910,779            6,676,020            8,344,815            
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ -                           1,030,613            7,314,613            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12 196,132,669        165,304,789        147,045,418        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 13 429,404               399,535               1,056,435            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 117,031,989        105,244,966        90,136,850          
สินทรัพยอ่ื์น 15 58,170,075          32,641,953          46,640,488          
รวมสินทรัพย์ 3,410,327,190     3,303,231,816     2,981,580,569     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559



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

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 1,804,688,115 1,673,576,475 1,453,823,333 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 159,069,669 121,729,874 110,417,997 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,516,007 311,170 9,118,199 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 39,630,315 38,761,353 34,330,679 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 27 34,055,926 36,826,890 32,871,014 
หน้ีสินอ่ืน 19, 27 124,419,360 137,739,184 92,768,588 
รวมหนีสิ้น 2,165,379,392     2,008,944,946     1,733,329,810     
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 13,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 139,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 594,436,835 594,436,835 594,436,835 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 20 24,848,787 24,848,787 24,848,787 
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850 6,163,850 6,163,850 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 478,991,008 548,794,476 489,436,011 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - ผลก าไร (ขาดทุน)
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 10 1,507,318  (18,957,078)  (5,634,724)
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,244,947,798     1,294,286,870     1,248,250,759     
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,410,327,190     3,303,231,816     2,981,580,569     

-                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)่
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 27 2,112,199,661        2,015,186,693        
หัก: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (235,272,189)         (292,204,323)         
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,876,927,472        1,722,982,370        
หัก: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน (121,504,811)         (127,459,106)         
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,755,422,661        1,595,523,264        
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 69,361,699             91,700,026             
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 72,630,015             67,315,785             
ขาดทุนจากเงินลงทุน (8,934,528)             (5,708,170)             
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 8,256,892               (9,912,434)             
รายไดอ่ื้น 27 24,462,949             23,279,301             
รวมรายได้ 1,921,199,688        1,762,197,772        
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน 1,194,012,869        967,040,380           
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (136,817,567)         (101,046,219)         
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,057,195,302        865,994,161           
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 27 279,547,694           284,944,620           
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 163,567,516           144,694,424           
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 22, 27 312,811,641           289,013,142           
รวมค่าใช้จ่าย 23 1,813,122,153        1,584,646,347        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 108,077,535           177,551,425           
หัก: ภาษีเงินได้ 14 (17,779,981)           (33,911,289)           
ก าไรส าหรับปี 90,297,554             143,640,136           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)่
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 25,580,494             (16,652,942)           
   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 (5,116,098)             3,330,588               
   รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20,464,396             (13,322,354)           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (313,777)                (1,102,089)             
   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 62,755                    220,418                  
   รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (251,022)                (881,671)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (ขาดทุน) 20,213,374             (14,204,025)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 110,510,928           129,436,111           

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 25 6.50                        10.33                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)่
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 2,102,114,536        1,953,251,540        
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (19,442,039)           (117,013,510)         
ดอกเบ้ียรับ 53,835,510             66,169,980             
เงินปันผลรับ 20,349,226             10,344,867             
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนอ่ืน -                             (2,539,182)             
รายไดอ่ื้น 24,786,526             22,654,366             
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,153,907,055)      (968,970,897)         
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (280,309,289)         (275,096,062)         
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (163,567,516)         (131,790,428)         
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (335,403,113)         (243,738,657)         
ภาษีเงินได้ (31,478,267)           (54,275,427)           
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,967,143               (183,036,289)         
เงินให้กูย้มื (1,234,759)             1,668,794               
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 219,710,903           77,629,095             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 169,274                  687,884                  
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 169,274                  687,884                  
กระแสเงินสดใช้ไป
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (42,173,453)           (28,762,749)           
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (274,600)                (251,515)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (42,448,053)           (29,014,264)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (42,278,779)           (28,326,380)           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินปันผลจ่าย 26 (159,850,000)         (83,400,000)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (159,850,000)         (83,400,000)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 17,582,124             (34,097,285)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 77,148,715             111,246,000           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 6 94,730,839             77,148,715             

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559



            

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
ผลก าไร (ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ยงัไม่ได้ การวดัมูลค่าเงินลงทุน
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 139,000,000           594,436,835           24,848,787             6,163,850               489,436,011           (5,634,724)             1,248,250,759        
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             143,640,136           -                             143,640,136           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             -                             (881,671)                (13,322,354)           (14,204,025)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             142,758,465           (13,322,354)           129,436,111           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                             -                             -                             -                             (83,400,000)           -                             (83,400,000)           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 139,000,000           594,436,835           24,848,787             6,163,850               548,794,476           (18,957,078)           1,294,286,870        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 139,000,000           594,436,835           24,848,787             6,163,850               548,794,476           (18,957,078)           1,294,286,870        
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             90,297,554             -                             90,297,554             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             -                             (251,022)                20,464,396             20,213,374             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             90,046,532             20,464,396             110,510,928           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                             -                             -                             -                             (159,850,000)         -                             (159,850,000)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 139,000,000           594,436,835           24,848,787             6,163,850               478,991,008           1,507,318               1,244,947,798        

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
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บริษทั น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมภีูมลิ ำเนำในประเทศไทย 
โดยมบีริษทั เ อ็น. เอส. อลัลำยแอนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ ่
ธุรกจิหลกัของบริษทัฯ คือ กำรรับประกนัวนิำศภยัและม ี28 สำขำยอ่ยในตำ่งจงัหวดั ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเ งินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก  ำหนดในพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจดัท ำข้ึนตำมวธีิกำรบัญชีเกี่ยวกบักำรประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึง
ก  ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก  ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป
ตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก  ำหนดในประกำศคปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำใน                 
กำรจดัท ำและย่ืนงบกำรเ งินและรำยงำนเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกนัวินำศภ ัย พ.ศ. 2559            
ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแตว่นั ท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป โดยรูปแบบงบกำรเงิน
ดงักลำ่วมีกำรเปล่ียนแปลงจำกเดิมท ำให้ต้องมีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีของงบแสดงฐำนะกำรเ งิน           
งบก  ำไรขำดทุน เบ็ดเส ร็จและงบกระแสเงินสดของปีกอ่นท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม ่ เพื่อให้
สอดคล้องกบักำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีของปีปัจจุบัน และไดน้ ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี               
1 มกรำคม 2558 เพื่อเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ 

 งบกำรเงินฉบับภ ำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช ้เ ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหวำ่งปี บริษัทฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม ่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคับใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัให้มข้ึีนเพื่อให้มเีน้ือหำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ป็นกำร
ปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำน                  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วมำถือปฏิบัติน้ีไมม่ผีลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษทัฯ 
ทั้ง น้ี  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคัญ ซ่ึงเกีย่วข้องโดยตรงกบั
บริษทัฯมดีงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำประกันภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 4 มวีตัถุประสงค์เพื่อก  ำหนดกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัท่ีออกโดยกจิกำรใดๆ (รวมถึงสัญญำประกนัภยัตอ่) และสัญญำประกนัภยัตอ่ท่ีกจิกำรถือไว ้และเพื่อ
จ ำกดักำรแกไ้ขวธีิกำรบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยัจนกวำ่โครงกำรระยะท่ีสองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินเกีย่วกบัสัญญำประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ี  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ีมขี้อก  ำหนดให้มกีำร
เปิดเผยขอ้มูลโดยระบุและอธิบำยถึงจ ำนวนเงินท่ีเกีย่วเน่ืองกบัสัญญำประกนัภ ัยในงบกำรเงินของผู้รับ
ประกนัภยัและไมอ่นุญำตให้มกีำรบนัทึกส ำรองคำ่สินไหมทดแทนท่ียงัมิไดเ้กิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน และก  ำหนดให้มกีำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสินจำกกำรประกนัภยัท่ีรับรู้แลว้และกำรทดสอบ
กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์จำกสัญญำประกนัภ ัยตอ่ และรวมถึงก  ำหนดให้ผู ้รับประกนัภ ัยบันทึกหน้ีสินจำก
สัญญำประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินของกจิกำรจนกวำ่ภำระหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยันั้นจะหมดลง 
หรือยกเลิก หรือส้ินผลบงัคบั และให้แสดงหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัโดยไมม่กีำรหักกลบกบัสินทรัพย์จำก
กำรประกนัภ ัยตอ่ท่ีเกีย่วขอ้ง ทั้งน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักลำ่วมกีำรยกเวน้เป็นกำรช ัว่ครำว
ให้ผูรั้บประกนัภยัไมต่อ้งปฏิบติัตำมขอ้ก  ำหนดบำงประกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน ซ่ึง
รวมถึงขอ้ก  ำหนดท่ีให้ผูรั้บประกนัภยัพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยั  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีนอกจำกจะก  ำหนดวธีิปฏิบติัส ำหรับสัญญำประกนัภ ัยแลว้ ยังรวมถึง
กำรพิจำรณำลักษณะของสัญญำประกนัภ ัยดว้ย และรวมถึงกำรก  ำหนดให้เปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมในสว่นของ
สัญญำประกนัภยัท่ีเกีย่วกบัสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีรับรู้ในงบกำรเงิน  และลกัษณะและขอบเขต
ของควำมเส่ียงท่ีเกดิจำกสัญญำประกนัภยั 
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 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินขำ้งต้นมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกไมม่ีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคัญ
ตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯได้พิจำรณำและทบทวนกำรจดัประเภทของ
สัญญำประกนัภ ัย (รวมถึงสัญญำประกนัภ ัยตอ่)  และสัญญำประกนัภยัตอ่ท่ีบริษทัฯถือไวแ้ละสรุปได้วำ่
สัญญำทั้งหมดเป็นสัญญำท่ีเขำ้เกณฑ์ค ำนิยำมของสัญญำประกนัภยัตำมมำตรฐำนฉบับน้ี นอกจำกน้ี ส ำหรับ
กำรบันทึกรำยกำรส ำรองคำ่สินไหมทดแทน กำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภ ัย 
กำรทดสอบกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์จำกสัญญำประกนัภ ัยตอ่และกำรบนัทึกหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัก็
ไมม่ผีลกระทบตอ่งบกำรเงินเน่ืองจำกบริษทัฯไดถื้อปฏิบัติอยูแ่ตเ่ดิมแล้ว  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมผีลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มรีอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพื่อให้มเีน้ือหำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดย
สว่นใหญเ่ป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกบัผู ้ใช ้
มำตรฐำน  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเ งินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไมม่ผีลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินเมือ่น ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

เบ้ียประกนัภยัรับประกอบด้วย เบ้ียประกนัภ ัยรับโดยตรงจำกผู้เอำประกนัภยั และเบ้ียประกยัภยัตอ่รับ 
หักด้วยมูลคำ่ของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและกำรส่งคืนเ บ้ียประกนัภ ัย และปรับปรุงด้วยส ำรองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได ้

เบ้ียประกนัภ ัยรับโดยตรงจำกผู้เอำประกนัภ ัยถือเป็นรำยได้ตำมวนัท่ีท่ีมีผลบังคับใช ้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภ ัยตอ่รับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบค ำขอเอำประกนัภ ัยตอ่หรือใบแจ้งกำรเอำ
ประกนัภยัตอ่จำกบริษทัผูเ้อำประกนัภยัตอ่ 

(ข) รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัตอ่ 

รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัตอ่รับรู้เป็นรำยไดใ้นงวดท่ีไดใ้ห้บริกำร  
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(ค) รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง                   

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้มือ่บริษัทฯมสิีทธิในกำรรับเงินปันผล 

(ง) ก  ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

ก  ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดห้รือคำ่ใชจ้ำ่ย ณ วนัท่ีท่ีเกดิรำยกำร  

4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัจำ่ยจำกกำรเอำประกนัภยัตอ่ 

 เบ้ียประกนัภยัจำ่ยจำกกำรเอำประกนัภยัตอ่รับรู้เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเมื่อไดโ้อนควำมเส่ียงจำกกำรประกนัภ ัย
ให้บริษทัรับประกนัภยัตอ่แลว้ตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

(ข) คำ่สินไหมทดแทน 

คำ่สินไหมทดแทนประกอบดว้ยคำ่สินไหมทดแทนและคำ่ใช ้จำ่ยในกำรจัดกำรคำ่สินไหมทดแทน
จำกกำรรับประกนัภ ัยโดยตรงและจำกกำรรับประกนัภ ัยตอ่ และส ำหรับทั้งควำมเสียหำยท่ีได้รับ
รำยงำนแลว้และท่ียงัไมไ่ดรั้บรำยงำน  ซ่ึงแสดงตำมมูลคำ่ของคำ่สินไหมทดแทนและคำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืนท่ี
เกีย่วข้อง และรำยกำรปรับปรุงคำ่สินไหมของงวดปัจจุบันและงวดกอ่นท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี หักดว้ย
มลูคำ่ซำกและกำรรับคืนอ่ืน (ถำ้ม)ี  

คำ่สินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกนัภ ัยตอ่รับรู้เป็นรำยได้เมือ่ได้บนัทึกคำ่สินไหมทดแทนและ
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรคำ่สินไหมทดแทนตำมเง่ือนไขในสัญญำประกนัภยัตอ่ท่ีเกีย่วขอ้ง  

 คำ่สินไหมทดแทนและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดกำรคำ่สินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมือ่ไดรั้บแจง้จำกผู้เอำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของ
ฝ่ำยบริหำร มลูคำ่ประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเ่กนิทุนประกนัของกรมธรรม์ท่ีเกีย่วขอ้ง  

 คำ่สินไหมทดแทนและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดกำรคำ่สินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัตอ่จะรับรู้เมื่อ
ไดรั้บแจง้จำกบริษทัประกนัตอ่ตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้  

(ค) คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 

 คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จรับรู้เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร  

 คำ่จ้ำงและคำ่บ ำเหน็จจำ่ยส ำหรับกำรรับประกนัภ ัยท่ีมีอำยุกำรคุ้มครองเกินหน่ึง ปีจะบันทึกเป็น
คำ่ใชจ้ำ่ยในปีท่ีเกดิรำยกำรทั้งจ ำนวน 
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(ง) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน  

 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรับประกนัภ ัยอ่ืน คือคำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืนท่ีเกดิจำกกำรรับประกนัภยั ทั้งคำ่ใชจ้ำ่ยทำงตรงและ
ทำงออ้ม และให้รวมถึงเงินสมทบตำ่ง ๆ โดยรับรู้เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมเกณฑ์คงค้ำง  

(จ) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน  

 คำ่ใช ้จำ่ยในกำรด ำเนินงำน คือคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนท่ีไมเ่กีย่วกบักำรรับประกนัภ ัยและกำร
จดักำรคำ่สินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมเกณฑ์คงคำ้ง  

4.3 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย 

 บริษัทฯจดัประเภทของสัญญำประกนัภ ัยและสัญญำประกนัภ ัยตอ่โดยกำรพิจำรณำลักษณะขอ งสัญญำ
ประกนัภ ัยโดยสัญญำประกนัภ ัยคือสัญญำซ่ึงผู้รับประกนั ภ ัยรับควำมเ ส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภ ัยท่ีมี
นัยส ำคัญจำกคูสั่ญญำอีกฝ่ำยห น่ึง (ผู ้เอำประกนัภ ัย)  โดยตกลงจะชดใช ้คำ่สินไหมทดแทนให้ แกผู่ ้เอำ
ประกนัภยัหำกเหตุกำรณ์ในอนำคตอันไมแ่น ่นอน ท่ีระบุไว ้(เหตุกำรณ์ ท่ีเอำประกนัภ ัย) เกิดผลกระทบ
ในทำงลบตอ่ผู้เอำประกนัภ ัย  ในกำรพิจำรณำวำ่มีกำรรับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภ ัยท่ีมีนัยส ำคัญ
หรือไมน่ั้นจะพิจำรณำจำกจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจำ่ยกรณีท่ีมสีถำนกำรณ์ท่ีรับประกนัภยัเกดิข้ึนกบั
ภำระผูกพัน ท่ีจะต้องจำ่ยตำมสัญญำหำกไมม่ีสถำนกำรณ์ท่ี รับประกนัภ ัยเกิดข้ึน ซ่ึงหำกไมเ่ข้ำเง่ือนไข
ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญำประกนัภ ัยดังกลำ่วเป็นสัญญำกำรลงทุน ซ่ึง สัญญำกำรลงทุน
คือสัญญำท่ีมรูีปแบบทำงกฎหมำยเป็นสัญญำประกนัภ ัยและท ำให้ผูรั้บประกนัภ ัยมคีวำมเส่ียงทำงกำรเ งินแต ่
ไมไ่ด้ท ำให้ผู ้รับประกนัภ ัยมคีวำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีส ำคัญ ควำมเส่ียงทำงกำรเ งิน ไดแ้ก ่ควำม
เส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนหรือรำคำ 

 บริษัทฯจดัประเภทของสัญญำโดยประเมนิควำมส ำคัญของควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภยัเป็นรำยสัญญำ 
ณ วนัเร่ิมต้นสัญญำ หำกสัญญำใดจัดประเภทเป็นสัญญำประกนัภ ัยแลว้จะยงัคงเป็นสัญญำประกนัภ ัย
ตลอดไปจนกวำ่สิทธิและภำระผูกพนัทั้งหมดถูกท ำให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบังคบั หำกสัญญำใดเคยจัดประเภท
เป็นสัญญำกำรลงทุน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญำ อำจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญำประกนัภ ัยในเวลำตอ่มำ ได ้               
หำกพบวำ่ควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยำ่งมนีัยส ำคญั 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เ งินสด หมำยถึง เงินสดและเ งินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมสีภำพ
คลอ่งสูง ซ่ึงถึงก  ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไมม่ขี้อจ ำกดัในกำร    
เบิกใช  ้



6 

4.5 เบ้ียประกันภัยค้ำงรับและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภ ัยคำ้งรับจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลคำ่สุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกคำ่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกดิข้ึนจำกกำรเกบ็เ งินไมไ่ด ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเกบ็เงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษัทฯบันทึกคำ่เ ผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับเบ้ียประกนัภ ัยค้ำงรับเมื่อมีข้อบง่ชี้ ของกำรด้อยคำ่ เกิดข้ึน             
โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกดิข้ึนจำกกำรเก็บเงินไมไ่ด ้ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงิน อำยุของ
หน้ีคงค้ำงและตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนคำ่เผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในระหวำ่งปี 

4.6 สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภ ัยตอ่ประกอบด้วยส ำรองประกนัภ ัยส่วนท่ีเ รียกคืนจำกกำรประกนัภ ัยตอ่ ซ่ึง
ประมำณข้ึนโดยอ้ำงอิงสัญญำประกนัภ ัยตอ่ท่ีเกี่ยวข้องของส ำรองคำ่สินไหมทดแทนและส ำรองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไมไ่ดถื้อเป็นรำยได้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรค ำนวณส ำรองประกนัภยั 

 บริษทัฯบนัทึกคำ่เ ผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับสินทรัพย์จำกกำรประกนัภ ัยตอ่เมื่อมีขอ้บง่ชี้ ของกำรด้อยคำ่
เกดิข้ึน โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกดิข้ึนจำกกำรเก็บเงินไมไ่ด ้ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงิน 
อำยุของหน้ีคงค้ำงและตำมสถำนะปัจจุบันของบริษัทประกนัภ ัยตอ่ ณ วนั ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                
คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในระหวำ่งปี 

4.7 ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อและเจ้ำหนี้บริษทัประกันภัยต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัตอ่ประกอบไปดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งรับเกีย่วกบัประกนัภยัตอ่และเงินวำงไว ้
จำกกำรประกนัภยัตอ่  

เงินค้ำงรับเกี่ยวกบักำรประกนัภยัตอ่ประกอบดว้ยเ บ้ียประกนัภ ัยตอ่คำ้งรับ คำ่จ้ำงและคำ่บ ำเหน็จ         
คำ้งรับ คำ่สินไหมทดแทนค้ำงรับ และรำยกำรคำ้งรับอ่ืน ๆ จำกบริษทัประกนัภยัตอ่ หักคำ่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ บริษัทฯ บนัทึกคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกดิข้ึนจำก
กำรเก็บเงินไมไ่ด ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเ งิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเ งินคำ้งรับ
จำกบริษทัประกนัภ ัยตอ่ ณ วนั ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตั้ง เพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยระหวำ่งปี 

(ข)  เจำ้หน้ีบริษัทประกนัภยัตอ่ประกอบดว้ยเงินมดัจ ำท่ีบริษัทถือไวจ้ำกกำรเอำประกนัภยัตอ่และเงิน          
คำ้งจำ่ยเกีย่วกบัประกนัภยัตอ่ 

เงินค้ำงจำ่ยเกีย่วกบัประกนัภยัตอ่ประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภ ัยตอ่จำ่ย และรำยกำรคำ้งจำ่ยอ่ืน  ๆ ให้กบั
บริษทัประกนัภยัตอ่ยกเวน้ส ำรองสินไหมทดแทน 
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บริษทัฯแสดงรำยกำรประกนัภ ัยตอ่ดว้ยยอดสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภ ัยตอ่หรือ
เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่) เมือ่เขำ้เง่ือนไขกำรหักกลบทุกขอ้ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) บริษทัฯมสิีทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกนั และ  

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจำ่ยช  ำระจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จำกสินทรัพย์ในเวลำเดียวกบัท่ีจำ่ยช  ำระหน้ีสิน  

4.8 สินทรัพย์ลงทนุ 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  บริษทัฯวดัมลูคำ่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตำมจดัประเภทเงินลงทุน ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคำ้แสดงตำมมลูคำ่ยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลคำ่ยุติธรรมของ
หลกัทรัพย์บนัทึกในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุน  

(2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยแสดงตำมมลูคำ่ยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลคำ่ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงักลำ่วบันทึกในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของก  ำไรหรือขำดทุน
เมือ่ไดจ้ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์นั้นออกไป  

(3) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก  ำหนดช  ำระในหน่ึงปีรวมทั้งท่ีจะถือจนครบก  ำหนดแสดง
มลูคำ่ตำมวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน ่ำย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกนิ/รับรู้สว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่ตรำสำรหน้ีตำม
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตัดจ ำหนำ่ย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเ บ้ียรับ 
ตรำสำรห น้ี จัดเ ป็นประ เภทท่ีจะถือจนครบก  ำหนดเมื่อบริษัทฯมีควำมตั้ งใจแน ่วแน ่และ                      
มคีวำมสำมำรถท่ีจะถือไวจ้นครบก  ำหนดไถถ่อน 

(4) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไมอ่ยู ใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตำม
รำคำทุนสุทธิจำกคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี   

 มลูคำ่ยุติธรรมของหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนั
ท ำกำรสุดท้ำยของปี มูลคำ่ยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช ้อัตรำผลตอบแทนท่ีประกำศ              
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลคำ่ยุติธรรมของหนว่ยลงทุนค ำนวณจำกมลูคำ่สินทรัพย์สุทธิ ของ
หนว่ยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถว่งน ้ ำหนักในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมกีำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯจะปรับ
มลูคำ่ของเงินลงทุนดงักลำ่วใหมโ่ดยใชม้ลูคำ่ยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตำ่ง
ระหวำ่งรำคำทุนและมูลคำ่ยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็น
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของแลว้แตป่ระเภทของเงินลงทุนท่ีมกีำรโอนเปล่ียน 

 เมือ่มกีำรจ ำหนำ่ยเงินลงทุน ผลตำ่งระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลคำ่ตำมบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบนัทึกในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุน 
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(ข) เงินให้กูยื้มและคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 เงินให้กูยื้มแสดงตำมมูลคำ่สุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเ งินให้กูยื้ม
ส ำหรับผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเ รียกเก็บจำกลูกหน้ีไมไ่ด้ โดยกำรวเิครำะห์และประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรช  ำระหน้ีของลูกหน้ีแตล่ะรำยและมลูคำ่หลกัประกนั คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตั้ง เพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในระหวำ่งปี 

4.9 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนหักคำ่เส่ือมรำคำสะสมและคำ่เผ่ือ
กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์ (ถำ้ม)ี 

 คำ่เส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเ ส้น ตรงตำมอำยุกำร ให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 20 ปี 
เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส ำนักงำน 5 - 8 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 7 ปี 

 คำ่เส่ือมรำคำรับรู้เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุน  ไมม่ีกำรคิดคำ่เส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและ
สินทรัพย์ระหวำ่งกอ่สร้ำง 

บริษัทฯตัดรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน ่ำยสินทรัพย์หรือคำดวำ่จะไมไ่ด้รับ
ประโยชน์เชิง เศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ รำยกำรผลก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหนำ่ยสินทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตดัรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเ ร่ิมแรกของสินทรัพ ย์ไมม่ีตัวตนตำมรำคำทุน  ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเ ร่ิมแรก 
สินทรัพย์ไมม่ตีวัตนแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุนหักคำ่ตัดจ ำหนำ่ยสะสมและคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (ถำ้ม)ี  

 บริษัทฯตัดจ ำหน ่ำยสินทรัพ ย์ไมม่ีตัวตน ท่ีมีอำยุกำรให้ประ โยชน์ จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิง เศรษฐกจิของสินทรัพย์นั้น และจะประเมนิกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์ดงักลำ่วเมือ่มีขอ้บง่ชี้วำ่
สินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยคำ่ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน ่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน ่ำยของ
สินทรัพย์ไมม่ตีัวตนดังกลำ่วทุกส้ินปีเ ป็นอยำ่งน้อย คำ่ตัดจ ำหนำ่ยรับรู้เ ป็นคำ่ใช ้จำ่ยในสว่นของก  ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตนท่ีมอีำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มอีำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี 
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4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยคำ่ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน หำกมขี้อบง่ชี้ วำ่สินทรัพย์ดังกลำ่วอำจด้อยคำ่ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ใน
สว่นของก  ำไรหรือขำดทุนเมื่อมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนของสินทรัพย์มมีูลคำ่ต ่ำกวำ่มูลคำ่ตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้งน้ี มูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง มลูคำ่ยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มลูคำ่จำกกำรใชสิ้นทรัพย์แลว้แตร่ำคำใดจะสูงกวำ่  

 หำกในกำรประเมนิกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ มีข้อบง่ชี้ ท่ีแสดงให้เห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ของ
สินทรัพย์ท่ี รับ รู้ใน งวดกอ่นได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมำณมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ท่ีรับรู้ในงวดกอ่นก็ตอ่เมือ่มีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช ้ก  ำหนดมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่คร้ังลำ่สุด 
โดยมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ต้องไมสู่งกวำ่มูลคำ่
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็น หำกกจิกำรไมเ่คยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ในงวดกอ่น ๆ  บริษทัฯ
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุนทันที  

4.12 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

 หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ประกอบดว้ยส ำรองคำ่สินไหมทดแทน คำ่สินไหมทดแทนค้ำงจำ่ยและส ำรอง
เบ้ียประกนัภยั 

(ก) ส ำรองคำ่สินไหมทดแทนและคำ่สินไหมทดแทนคำ้งจำ่ย 

คำ่สินไหมทดแทนค้ำงจำ่ยบันทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจำ่ยจริง ส่วนส ำรองคำ่สินไหมทดแทนจะบันทึก
เมือ่ได้รับกำรแจ้งเรียกร้องคำ่เ สียหำยจำกผูเ้อำประกนัภ ัยตำมจ ำนวนท่ีผู ้เอำประกนัภ ัยแจง้และโดย
กำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร มูลคำ่ประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเ่กินทุนประกนัของ
กรมธรรมท่ี์เกีย่วข้อง  

ประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทนค ำนวณโดยวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภ ัย โดยค ำนวณจำก
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของคำ่สินไหมทดแทนท่ีคำดวำ่จะจำ่ยให้แกผู่ ้เอำประกนัภ ัยในอนำคตส ำหรับ
ควำมสูญเสียท่ีเกดิข้ึนแล้วกอ่นหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้ งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ี
บริษัทฯได้รับรำยงำนแล้วและยังไมไ่ดรั้บรำยงำน  และรวมถึงคำ่ใช ้จำ่ยในกำรจัดกำรคำ่สินไหม
ทดแทน  และหักมูลคำ่ซำกและกำรรับคืนอ่ืน  ผลตำ่งของประมำณกำรส ำรองสิน ไหมทดแทน ท่ี
ค ำนวณไดสู้งกวำ่คำ่สินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแล้วในบญัชี  จะรับรู้เป็นควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน
แลว้แตย่งัไมไ่ดม้กีำรรำยงำนให้บริษทัฯทรำบ (Incurred but not reported claim: IBNR) 

(ข) ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัประกอบด้วยส ำรองเ บ้ียประกนัภยัท่ียังไมถื่อเป็นรำยไดแ้ละส ำรองควำมเส่ียงภ ัย
ท่ียงัไมส้ิ่นสุด  
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(1) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได ้

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียังไมถื่อเป็นรำยได้ค ำนวณจำกเบ้ียประกนัภ ัยรับกอ่นกำรเอำประกนัภยัตอ่
ดว้ยวธีิกำรดงัน้ี 

กำรประกนัภยัขนสง่เฉพำะเท่ียว กำรประกนั
อุบติัเหตุกำรเดินทำงท่ีมรีะยะเวลำคุ้มครอง
ไมเ่กนิ 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแตว่นัท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุ้มครอง           
ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัยงัคงให้ควำม
คุม้ครองแกผู่เ้อำประกนัภยั  

กำรประกนัภยัอ่ืน -  วธีิเฉล่ียรำยเดือน (วธีิเศษหน่ึงสว่นย่ีสิบส่ี) 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยไดเ้อำประกนัภยัตอ่ค ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยัจำ่ยจำกกำร
เอำประกนัภ ัยตอ่ดว้ยวธีิกำรเชน่เดียวกบักรมธรรม์ประกนัภ ัยตรงท่ีไดโ้อนควำมเส่ียงจำกกำร
ประกนัภยัให้บริษทัรับประกนัภยัตอ่แลว้ตลอดอำยุของสัญญำในกรมธรรม์ 

(2) ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไมส้ิ่นสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภ ัยท่ียงัไมส้ิ่นสุด เ ป็นจ ำนวนเ งินท่ีบริษัทฯจัดสรรไวเ้พื่อชดใช ้คำ่สินไหม
ทดแทนและคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเกี่ยวข้องท่ีอำจเกดิข้ึนในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยัท่ียงัมผีลบงัคับอยู ่
ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั  บริษัทฯใช ้กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของคำ่
สินไหมทดแทนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูล          
ในอดีต 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคำ่ของส ำรองควำมเ ส่ียงภยัท่ียังไมส้ิ่นสุด
กบัส ำรองเ บ้ียประกนัภยัท่ียังไมถื่อเป็นรำยได ้หำกมลูคำ่ของส ำรองควำมเส่ียงภ ัยท่ียงัไมส้ิ่นสุดสูงกวำ่
ส ำรองเ บ้ียประ กนัภ ัยท่ียังไมถื่อ เป็นรำยได้ บริษัทฯจะรับ รู้ส่วนต ่ำงและแสดงรำยกำรส ำรอง           
ควำมเส่ียงท่ียงัไมส้ิ่นสุดในงบกำรเงิน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน คำ่จำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเมื่อเกดิรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงำนไดร้ว่มกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเ ล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจำ่ยสะสมและ
เงินท่ีบริษัทฯจำ่ยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพย์ของ
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจำ่ยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในปีท่ีเกิดรำยกำร  
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯมภีำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจำ่ยให้แกพ่นักงำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำ น โดยใช ้วธีิคิดลดแตล่ะ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญ อิสระได้ท ำกำรประเมินภ ำระ
ผูกพนัดงักลำ่วตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภ ัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนัทีในสว่นของก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเมือ่ภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็น ไปได้คอ่นข้ำงแน ่น อนวำ่บริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิง เศรษฐกิจไปเพื่ อ          
ปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผูกพนันั้นไดอ้ยำ่งนำ่เชื่อถือ 

4.15 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเชำ่อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเ ส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญไ่มไ่ดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช ำ่ถือเป็นสัญญำเชำ่ด ำเนินงำน จ ำนวนเ งินท่ีจำ่ยตำมสัญญำเชำ่ด ำเนินงำนรับรู้เ ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่น
ของก  ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเชำ่ 

4.16 ภำษเีงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 ภำษเีงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจำ่ยให้กบัหน ่วยงำนจดัเกบ็ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก  ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก  ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีของผลแตกตำ่งช ัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์และ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษี
ท่ีมผีลบงัคบัใช ้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีของผลแตกตำ่งช ัว่ครำวท่ีต้องเ สียภำษีทุกรำยกำร แตรั่บรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีส ำหรับผลแตกตำ่งช ัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียัง
ไมไ่ด้ใชใ้นจ ำนวนเทำ่ท่ีมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนท่ี่บริษทัฯจะมีก  ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช ้
ประโยชน์จำกผลแตกตำ่งช ัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯจะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลคำ่ตำมบัญชีดงักลำ่ว หำกมคีวำมเป็นไปได้คอ่นขำ้งแน ่วำ่บริษทัฯจะไมม่กี  ำไรทำงภำษี
เพียงพอตอ่กำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงสว่นมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเกีย่วข้องกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 

4.17 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกลุเงินบำท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเ งินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกดิรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำตำ่งประเทศไดแ้ปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ัตรำแลกเปล่ียน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก  ำไรและขำดทุนท่ีเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนักบับริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำน ำจควบคุมบริษัทฯ หรือ          
ถูกบริษทัฯควบคุมไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั ยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงห รือ
ทำงอ้อม ซ่ึงท ำให้มอิีทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่บริษัทฯ ผูบ้ริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของ
บริษทัฯท่ีมอี ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

         มลูคำ่ยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำท่ีจะต้องจำ่ยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้น  โดยรำยกำรดงักลำ่วเ ป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผู ้ซ้ือและผูข้ำย ( ผูร้ ่วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลคำ่ บริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งในกำรวดัมูลคำ่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเ งินท่ีเกี่ยวข้องก  ำหนดให้ต้องวดัมลูคำ่ด้วยมูลคำ่
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไมม่ตีลำดท่ีมีสภำพคลอ่งส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดี ยวกนัหรือ  
ไมส่ำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมสีภำพคลอ่งได ้บริษทัฯจะประมำณมลูคำ่ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมนิมลูคำ่ท่ีเหมำะสมกบัแตล่ะสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เกีย่วขอ้งกบั
สินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูคำ่ยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด  
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 ล ำดับช ั้นของมูลคำ่ยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลคำ่และเปิดเผยมูลคำ่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบง่ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของข้อมลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลคำ่ยุติธรรม ดงัน้ี  

         ระดบั 1    ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่ง 

          ระดบั 2  ใช ้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไมว่ำ่จะเป็นข้อมูลทำงตรงห รือ
 ทำงออ้ม 

       ระดบั 3     ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสังเกตได ้ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

        ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะประเมนิควำมจ ำเ ป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัช ั้นของ
มลูคำ่ยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมกีำรวดัมลูคำ่ยุติธรรม
อยำ่งสม ำ่เสมอ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯจ ำเ ป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมคีวำมไมแ่น ่นอนเสมอ กำรใช ้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วน้ี
สง่ผลกระทบตอ่จ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและตอ่ข้อมลูท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเ งิน ผลท่ี
เกดิข้ึนจริงอำจแตกตำ่งไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีท่ี
ส ำคญัมดีงัน้ี 

5.1 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้ห รือกำรตัดรำยกำรสินทรัพ ย์และหน้ี สิน  ฝ่ำยบริหำรต้องใช ้ดุลยพิ นิจใ น                 
กำรพิจำรณำวำ่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดงักลำ่วแล้ว
หรือไม ่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐำนของขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภำวะปัจจุบนั 

5.2 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเ บ้ียประกันภัยค้ำงรับ สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อและลูกหนี้จำกสัญญำ
ประกันภัยต่อ 

 ในกำรประมำณคำ่เ ผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเ บ้ียประกนัภยัค้ำงรับ สินทรัพย์จำกกำรประกนัภ ัยตอ่และลูกหน้ี
จำกสัญญำประกนัภ ัยตอ่ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช ้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกดิข้ึน
จำกลูกหน้ีแตล่ะรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

5.3 สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกตำ่งช ัว่ครำวท่ีใช ้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไมไ่ด้ใช ้เมื่อมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน ่วำ่บริษัทฯจะมีก  ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช ้
ประโยชน์จำกผลแตกตำ่งช ัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรวำ่บริษัทฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเทำ่ใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก  ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกดิในอนำคตในแตล่ะชว่งเวลำ 



14 

5.4 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯตอ้งประมำณกำรส ำรองคำ่สินไหมทดแทนและคำ่สินไหมทดแทน
คำ้งจำ่ยโดยแยกพิจำรณำสองส่วน คือ ส่วนของคำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษัทฯไดรั้บรำยงำน           
ควำมเสียหำยแลว้ และส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกดิข้ึนแล้วแตบ่ริษทัฯยังไมไ่ด้รับรำยงำน (Incurred but not 
reported claim - IBNR) ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลในกำรประมำณกำร 

 ขอ้สมมติหลกัท่ีใช ้ในวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภ ัยดังกลำ่วประกอบด้วยข้อมูลใน อดีต ซ่ึงได้แก ่               
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรคำ่สินไหมทดแทน กำรจำ่ยช  ำระคำ่สินไหมทดแทน  เป็นต้น อยำ่งไรกต็ำม              
กำรประมำณกำรดังกลำ่วต้องใช ้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรซ่ึงสะท้อนถึงกำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุดใน
ขณะนั้น ซ่ึงเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต จึงอำจแตกตำ่งกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

5.5 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับควำมเ ส่ียงภยัท่ีไมส้ิ่นสุดค ำนวณตำมวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ำร
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของคำ่สินไหมทดแทนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงกำร
ประมำณเงินส ำรองดงักลำ่วจ ำเป็นต้องใช ้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงอ้ำงอิงจำกขอ้มลูในอดีตและประมำณ
กำรอยำ่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.6 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงต้อง
อำศยัขอ้สมมติตำ่ง ๆในกำรประมำณกำรนั้ น เชน่ อัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ 
และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นตน้  

5.7 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมหีน้ีสินท่ีอำจจะเกดิข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกคำ่เสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมนิผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเชื่อม ัน่วำ่ควำมเสียหำยท่ีเกดิข้ึนจะไมเ่กนิกวำ่จ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกไว ้
แลว้ในงบกำรเงิน 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หนว่ย: บำท) 

 2559 2558 
เงินสด  174,291 143,224 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไมก่  ำหนดระยะเวลำจำ่ยคืน 94,556,548 77,005,491 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 94,730,839 77,148,715 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเ บ้ียระหวำ่งร้อยละ 
0.00 ถึง 4.00 ตอ่ปี  
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7. เบ้ียประกันภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับจำกกำรรับประกนัภ ัยโดยตรง
โดยจ ำแนกอำยุตำมเงินต้นท่ีค้ำงช  ำระนับตั้งแตว่นัครบก  ำหนดช  ำระตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรเก็บเบ้ีย
ประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 

ยงัไมถ่ึงก  ำหนดรับช ำระ 176,259,195 157,542,520 
คำ้งรับไมเ่กนิ 30 วนั 26,256,003 30,877,276 
คำ้งรับ 31 - 60 วนั 11,686,328 13,004,379 
คำ้งรับ 61 - 90 วนั 2,686,466 3,913,613 
คำ้งรับ 91 วนั - 1 ปี 2,015,406 9,577,688 
คำ้งรับเกนิกวำ่ 1 ปี 9,346,869 7,446,084 
รวม 228,250,267 222,361,560 
หกั: คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,448,542)  (19,608,122) 

เบี้ยประกนัภยัคำ้งรับสุทธิ 209,801,725 202,753,438 

ส ำหรับเ บ้ียประกนัภ ัยค้ำงรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษัทฯไดก้  ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำมหน้ีให้
เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรเกบ็เบ้ียประกนัภ ัย โดยหน้ีท่ีเกินกวำ่ก  ำหนดรับช  ำระ บริษัทฯ ได้ด ำเ นินกำร
ตำมขอ้ก  ำหนดของกฎหมำยกบัตัวแทนและนำยหน้ำเป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ส ำรองประกนัภยัสว่นที่เรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัตอ่    

- ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน 131,773,673 127,891,529 
- ส ำรองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไมถ่ือเป็นรำยได ้ 155,387,870 184,122,757 

หกั: คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,978,344) (4,926,576) 

สินทรัพย์จำกกำรประกนัภยัตอ่สุทธิ 282,183,199 307,087,710 
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9. ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัตอ่ 2,929 2,929 
เงินคำ้งรับเก ีย่วกบักำรประกนัภยัตอ่ 84,472,038 60,078,215 
รวม 84,474,967 60,081,144 
หกั: คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (475,037) (467,252) 

ลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัตอ่สุทธิ 83,999,930 59,613,892 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเ งินคำ้งรับเกี่ยวกบักำรประกนัภ ัยตอ่โดยจ ำแนกอำยุ
ตำมเงินตน้ท่ีคำ้งช  ำระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ยงัไมถ่ึงก  ำหนดรับช ำระ 53,464,300 59,233,410 
คำ้งรับไมเ่กนิระยะเวลำ 12 เดือน 31,007,738 844,805 
รวม 84,472,038 60,078,215 
หกั: คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (475,037) (467,252) 
เงินคำ้งรับเก ีย่วกบักำรประกนัภยัตอ่สุทธิ 83,997,001 59,610,963 
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10. เงินลงทนุในหลักทรัพย์ 

10.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทนุ 

  (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 

 
รำคำทนุ/รำคำทนุ
ตดัจ ำหน่ำย มูลคำ่ยุตธิรรม 

รำคำทนุ/รำคำทนุ
ตดัจ ำหน่ำย มูลคำ่ยุตธิรรม 

เงินลงทุนเพื่อค้ำ     
ตรำสำรทนุ 30,063,627 30,426,784 92,389,643 84,187,505 
หน่วยลงทนุ - - 7,225,832 7,261,371 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - - 272,864 
รวม 30,063,627 30,426,784 99,615,475 91,721,740 
บวก (หัก): ก  ำไร (ขำดทนุ) ทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริง 363,157 - (7,893,735) - 

รวมเงินลงทนุเพื่อคำ้ 30,426,784 30,426,784 91,721,740 91,721,740 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
ตรำสำรทนุ 34,007,539 38,992,551 20,446,128 22,724,367 
หน่วยลงทนุ 476,155,835 472,119,241 507,322,284 479,676,957 
หุ้นกู ้ 80,019,803 80,955,532 40,030,784 41,701,525 
รวม 590,183,177 592,067,324 567,799,196 544,102,849 
บวก (หัก): ก  ำไร (ขำดทนุ) ทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริง 1,884,147 - (23,696,347) - 

หัก: คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (6,050,600) (6,050,600) (2,280,600) (2,280,600) 

รวมเงินลงทนุเผือ่ขำย 586,016,724 586,016,724 541,822,249 541,822,249 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรพัย์รฐับำลและรฐัวสิำหกจิ 539,026,495  472,764,180  
สลำกออมทรพัย์ 34,550,000  39,550,000  
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 465,246,248  268,246,965  
เงินฝำกสถำบนักำรเงินทีค่รบก  ำหนด              
เกนิกวำ่ 3 เดือน 695,000,000  920,000,000  

รวมเงินลงทนุทีจ่ะถือจนครบก  ำหนด 1,733,822,743  1,700,561,145  
เงินลงทุนทั่วไป     
ตรำสำรทนุ 2,048,020  2,048,020  
รวมเงินลงทนุท ัว่ไป 2,048,020  2,048,020  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 2,352,314,271  2,336,153,154  
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10.2 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้ 

   (หน่วย: บำท) 
 2559 

 ครบก  ำหนด  
 น้อยกวำ่ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื่อขำย     
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     
หุ้นกู ้ - 50,019,803 30,000,000 80,019,803 
บวก (หัก): ก  ำไร (ขำดทนุ) ทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริง - 1,131,780 (196,052) 935,728 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - 51,151,583 29,803,948 80,955,531 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ     
พนัธบตัรรฐับำลไทย 70,066,416 161,363,918 54,237,674 285,668,008 
พนัธบตัรรฐัวสิำหกจิ - 152,497,843 60,114,665 212,612,508 
หุ้นกูร้ฐัวสิำหกจิ - 30,745,979 10,000,000 40,745,979 

สลำกออมทรพัย์ 19,000,000 15,550,000 - 34,550,000 

รวม 89,066,416 360,157,740 124,352,339 573,576,495 
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     
หุ้นกู ้ 10,000,000 329,710,509 125,535,739 465,246,248 

รวม 10,000,000 329,710,509 125,535,739 465,246,248 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่ครบก ำหนด                    
เกนิกว่ำ 3 เดือน     
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 525,000,000 170,000,000 - 695,000,000 

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

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด 624,066,416 859,868,249 249,888,078 1,733,822,743 

รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีสุ้ทธิ 624,066,416 911,019,832 279,692,026 1,814,778,274 
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(หน่วย: บำท) 
 2558 

 ครบก  ำหนด  
 น้อยกวำ่ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื่อขำย     
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     
หุ้นกู ้ - 40,030,784 - 40,030,784 
บวก: ก  ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริง - 1,670,741 - 1,670,741 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - 41,701,525 - 41,701,525 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ     
พนัธบตัรรฐับำลไทย 1,850,000 211,792,826 74,899,843 288,542,669 
พนัธบตัรรฐัวสิำหกจิ - - 113,205,960 113,205,960 
หุ้นกูร้ฐัวสิำหกจิ 30,000,000 31,015,551 10,000,000 71,015,551 
สลำกออมทรพัย์ 10,000,000 29,550,000 - 39,550,000 

รวม 41,850,000 272,358,377 198,105,803 512,314,180 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน     
หุ้นกู ้ 15,000,000 117,428,198 135,818,767 268,246,965 

รวม 15,000,000 117,428,198 135,818,767 268,246,965 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่ครบก ำหนด                
เกนิกว่ำ 3 เดือน     

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 700,000,000 220,000,000 - 920,000,000 

รวม 700,000,000 220,000,000 - 920,000,000 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด 756,850,000 609,786,575 333,924,570 1,700,561,145 

รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีสุ้ทธิ 756,850,000 651,488,100 333,924,570 1,742,262,670 
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10.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ - ผลก ำไร (ขำดทนุ) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทนุเผื่อขำย 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี (18,957,078) (5,634,724) 
เปลี่ยนแปลงระหวำ่งปี   
ก  ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงระหวำ่งปี 21,328,309 (19,571,474) 
ก  ำไรที่รับรู้ในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุน 4,252,185 2,918,532 
ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขำดทุน) 25,580,494 (16,652,942) 
ภำษีเงินไดท้ี่เก ีย่วขอ้ง (5,116,098) 3,330,588 
ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สุทธิ (ขำดทุน) 20,464,396 (13,322,354) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 1,507,318 (18,957,078) 

10.4 เงินลงทนุทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธั นวำคม 2559  และ 2558  พัน ธบัตรบำงส่วน ได้น ำไปวำงไวก้บัน ำยทะเบียนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก  ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 28 และ 29  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 พนัธบตัร สลำกออมทรัพย์ และเงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีครบก  ำหนดเกินกวำ่           
3 เดือน จ ำนวน 18.1 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงค ้ ำประกนัซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกจิของบริษทัฯ (2558: 20.3 ลำ้นบำท) 
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11. เงินให้กู้ยืม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียค้ำงรับจ ำแนกอำยุตำมเ งินต้น
และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช  ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 2559 

 ทรัพย์สินจ  ำนองเป็นประกัน อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลำคำ้งช  ำระ เงนิตน้ 
ดอกเบ้ีย    
คำ้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย       
คำ้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย    
คำ้งรับ รวม 

ยังไม่ถึงก ำหนดช  ำระ 5,962,431 1,319 1,948,348 - 7,910,779 1,319 7,912,098 
เกินกว่ำก ำหนดช  ำระ 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - 314,526 203,847 314,526 203,847 518,373 

รวม 5,962,431 1,319 2,262,874 203,847 8,225,305 205,166 8,430,471 
หัก: ค่ำเผ ือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (314,526) (203,847) (314,526) (203,847) (518,373) 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบ้ีย        
คำ้งรับ - สุทธิ 5,962,431 1,319 1,948,348 - 7,910,779 1,319(1) 7,912,098 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 (หน่วย: บำท) 

 2558 

 ทรัพย์สินจ  ำนองเป็นประกัน อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลำคำ้งช  ำระ เงนิตน้ 
ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คำ้งรับ เงนิตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ รวม 

ยังไม่ถึงก ำหนดช  ำระ 6,300,255 1,409 375,765 - 6,676,020 1,409 6,677,429 
เกินกว่ำก ำหนดช  ำระ        

   มำกกว่ำ 12 เดือน - - 314,526 203,847 314,526 203,847 518,373 
รวม 6,300,255 1,409 690,291 203,847 6,990,546 205,256 7,195,802 

หัก: ค่ำเผ ือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - -  (314,526)  (203,847)  (314,526)  (203,847)  (518,373) 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบ้ีย 
 คำ้งรับ - สุทธิ 6,300,255 1,409 375,765 - 6,676,020 1,409(1) 6,677,429 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 เงินให้กูยื้มแกพ่นักงำนโดยมบุีคคลค ้ำประกนั ก  ำหนดวงเงินกูสู้งสุดไมเ่กนิ 20 เทำ่ของเงินเดือน แตต่อ้งไมเ่กนิ 
500,000 บำท กรณีเงินให้กูยื้มท่ีมอีสังหำริมทรัพย์จ ำนองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไมเ่กนิร้อยละ 90 ของรำคำ
ประเมนิอสังหำริมทรัพย์ และจะพิจำรณำจำกวตัถุประสงค์ท่ีขอกูร้วมทั้งควำมสำมำรถในกำรช  ำระหน้ีของ          
ผูข้อกู ้อตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มอำจพิจำรณำเพิ่มหรือลดจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูท้ัว่ไปของธนำคำรพำณิชย์ได ้
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บำท) 
  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหว่ำง  

 ที่ดิน อำคำร ส ำนักงำน ยำนพำหนะ กอ่สร้ำง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2558 102,037,866 107,707,777 88,953,656 11,242,862 - 309,942,161 
ซือ้เพิ่ม 3,840,000  5,760,000  8,624,126  1,148,000  9,390,623  28,762,749  
โอนระหว่ำงปี 1,785,000  4,504,404  2,785,219   -   (9,074,623) - 

จ  ำหน่ำย/ตัดจ  ำหน่ำย - -  (5,938,772)  (2,189,530) -  (8,128,302) 

31 ธันวำคม 2558 107,662,866  117,972,181  94,424,229  10,201,332  316,000  330,576,608  
ซือ้เพิ่ม 16,740,000 9,760,000 8,527,804 - 7,145,649 42,173,453 
โอนระหว่ำงปี - 250,630 4,927,019 - (5,177,649) - 

จ  ำหน่ำย/ตัดจ  ำหน่ำย - - (5,048,241) - - (5,048,241) 

31 ธันวำคม 2559 124,402,866 127,982,811 102,830,811 10,201,332 2,284,000 367,701,820 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2558 - 78,892,494 76,096,411 7,907,838 - 162,896,743 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี - 3,862,221  5,497,976  1,080,462  - 10,440,659  
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่
จ  ำหน่ำย/ตัดจ  ำหน่ำย - -  (5,876,056)  (2,189,527) -  (8,065,583) 

31 ธันวำคม 2558 - 82,754,715  75,718,331  6,798,773  - 165,271,819  
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,098,986 5,941,485 812,251 - 10,852,722 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่                             
จ  ำหน่ำย/ตัดจ  ำหน่ำย - - (4,555,390) - - (4,555,390) 

31 ธันวำคม 2559 - 86,853,701 77,104,426 7,611,024 - 171,569,151 

มูล ค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธันวำคม 2558 107,662,866  35,217,466  18,705,898  3,402,559  316,000  165,304,789  

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2558      10,440,659 

2559      10,852,722 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีอำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส ำนักงำน
และยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดคำ่เ ส่ือมรำคำหมดแล้วแตย่งัใช ้งำนอยู ่มูลคำ่ตำมบญัชีกอ่นหักคำ่เส่ือม
รำคำสะสมของสินทรัพย์ดงักลำ่วมจี ำนวนเงินประมำณ 113.8 ลำ้นบำท (2558: 106.0 ลำ้นบำท)  
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หนว่ย: บำท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รำคำทุน  
1 มกรำคม 2558 6,868,823 
ซื้อเพ่ิม 251,515 
ตดัจ ำหนำ่ย  (2,928,970) 
31 ธนัวำคม 2558 4,191,368 
ซื้อเพ่ิม 274,600 

31 ธนัวำคม 2559 4,465,968 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  
1 มกรำคม 2558 5,812,388 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยส ำหรับปี 908,186 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยส ำหรับสว่นที่ตดัจ ำหนำ่ย  (2,928,741) 
31 ธนัวำคม 2558 3,791,833 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยส ำหรับปี 244,731 

31 ธนัวำคม 2559 4,036,564 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

31 ธนัวำคม 2558 399,535 

31 ธนัวำคม 2559 429,404 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  

2558 908,186 

2559 244,731 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดคำ่เส่ือมรำคำหมดแล้วแต ่           
ยงัใช ้งำนอยู ่มูลคำ่ตำมบัญชีกอ่นหักคำ่เส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงักลำ่วมีจ ำนวนเงินประมำณ 3.6 
ลำ้นบำท (2558: 3.5 ลำ้นบำท) 
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14. สินทรัพย์/หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษเีงินได้ 

14.1 สินทรัพย์และหนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเ งินได้รอกำรตัดบญัชี       
เกดิจำกผลแตกตำ่งช ัว่ครำวของภำษีด้วยรำยกำรดงัตอ่ไปน้ี 

  (หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 6,080,947 5,757,184  
ส ำรองเบี้ยประกนัภยั 54,479,548 42,494,194  
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นแตย่งัไมไ่ดร้ับรำยงำน  20,296,464 16,879,257  
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทนที่ไดร้ับรำยงำนแลว้ 28,698,427 25,944,753  
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,926,063 7,752,271  
ขำดทุนท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่                                               
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขำย - 4,739,269  

ขำดทุนท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่                                          
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือคำ้ - 1,678,038  

รวม 117,481,449 105,244,966  
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ก  ำไรที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่เงินลงทุน             
ในหลกัทรัพย์เผื่อขำย 376,829 - 

ก  ำไรท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่เงินลงทุน              
ในหลกัทรัพย์เพ่ือคำ้ 72,631 - 

รวม 449,460 - 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิ 117,031,989 105,244,966 

14.2 ภำษเีงินได้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 34,620,348 45,468,399 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกดิผลแตกตำ่งชัว่ครำวและ 

กำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว (16,840,367) (11,557,110) 

ภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  17,779,981 33,911,289 
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 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแตล่ะสว่นของก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เก ีย่วขอ้งกนั:   
ตีมูลคำ่เงินลงทุนเพ่ิม (ลด) ระหวำ่งปี (4,265,661) 3,914,295 
ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหวำ่งปี                                   
ที่โอนไปรับรู้ในสว่นของก  ำไรหรือขำดทุน (850,437) (583,707) 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 62,755 220,418 

 

(5,053,343) 3,551,006 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งก  ำไรทำงบญัชีกบัภำษีเงินได้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ก  ำไรทำงบญัชีกอ่นภำษีเงินได ้ 108,077,535 177,551,425 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก  ำไรทำงบญัชีกอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัรำภำษี 21,615,507 35,510,285 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือคำ่ใชจ้ำ่ยที่ไมถ่ือเป็น 

รำยไดห้รือคำ่ใชจ้ำ่ยทำงภำษี (3,835,526) (1,598,996) 
ภำษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 17,779,981 33,911,289 

15. สินทรัพย์อื่น 

 (หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
เงินทดรองจำ่ย 26,005,535 1,509,660 
คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหนำ้ 757,081 740,579 
ภำษีซื้อยงัไมถ่ึงก  ำหนด 2,837,008 3,594,113 
คำ่สินไหมคำ้งรับจำกคูก่รณี 1,899,580 3,099,100 
เช็คลงวนัที่ลว่งหนำ้ 3,841,762 5,600,761  
ลูกหน้ีจำกกำรขำยหลกัทรัพย์ 7,071,080 2,001,832 
อื่น ๆ 15,758,029 16,095,908 
รวมสินทรัพย์อื่น 58,170,075 32,641,953 
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16. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 

 
หน้ีสินจำก

สญัญำประกนัภยั 
หน้ีสินสว่นที่เอำ
ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน    
- คำ่สินไหมทดแทนที่ไดร้ับรำยงำนแลว้ 497,450,418 (99,596,554) 397,853,864 
- คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นแตย่งัไมไ่ดร้ับรำยงำน 128,681,097 (27,198,775) 101,482,322 

ส ำรองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไมถ่ือเป็นรำยได  ้ 1,178,556,600 (155,387,870) 1,023,168,730 

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

 
(หนว่ย: บำท) 

 2558 

 
หน้ีสินจำก

สญัญำประกนัภยั 
หน้ีสินสว่นที่เอำ
ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน    
- คำ่สินไหมทดแทนที่ไดร้ับรำยงำนแลว้ 486,136,957 (105,708,399) 380,428,558 
- คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นแตย่งัไมไ่ดร้ับรำยงำน 101,652,842 (17,256,554) 84,396,288 

ส ำรองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไมถ่ือเป็นรำยได  ้ 1,085,786,676 (184,122,757) 901,663,919 

รวม 1,673,576,475 (307,087,710) 1,366,488,765 

ในระหวำ่งปี 2559 และ 2558 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดเ้ข้ำท ำสัญญำประกนัภยัตอ่เพื่อเป็นกำรบริหำรควำม
เส่ียงจำกกำรรับประกนัภ ัย ถึงแมว้ำ่ฝ่ำยบริหำรจะบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำภำระควำมเสียหำยสุทธิ
จำกกำรรับประกนัภยั อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรยังไดเ้ ปิดเผยภำระหน้ีสินตำมสัญญำประกนัทั้งในสว่นของ
ควำมเสียหำยรวมและควำมเสียหำยสุทธิ 
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16.1 ข้อสมมติ 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรวดัมลูคำ่ส ำรองคำ่สินไหมทดแทนและคำ่ใช ้จำ่ยในกำรจัดกำรสินไหม
ทดแทนอนัเกดิข้ึนจำกสัญญำประกนัภ ัย คือ รูปแบบกำรเกิดและกำรพัฒนำกำรของคำ่สินไหมทดแทน               
ในอนำคตนั้ นจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกนักบัประสบกำรณ์ในอดีต ข้อสมมติด้ำนอัตรำส่วนคำ่สินไหม
ทดแทนสมบูรณ์และปัจจยักำรพฒันำกำรของคำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

(ก) อตัรำสว่นคำ่สินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุลำ่สุด 

อตัรำสว่นคำ่สินไหมทดแทนในปีอุบัติเหตุลำ่สุดคือคำ่ประมำณกำรของอตัรำส่วนระหวำ่งคำ่สินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์และเบ้ียประกนัภ ัยท่ีถือเ ป็นรำยไดส้ ำหรับปีอุบัติเหตุลำ่สุด อัตรำส่วนคำ่สินไหม
ทดแทนในปีอุบัติเหตุลำ่สุดนั้ นถูกคัดเลือกโดยอำ้งอิงจำกประสบกำรณ์และอัตรำส่วนคำ่สินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์ในอดีตเป็นหลกั 

(ข) ปัจจยักำรพฒันำสินไหมทดแทนแรก 

ปัจจัยกำรพัฒนำสินไหมทดแทนแรก คืออตัรำส่วนระหวำ่งคำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนสะสม ณ ชว่ง
พฒันำกำรท่ีสองและชว่งพ ัฒนำกำรแรก โดยปัจจยัดังกลำ่วถูกคดัเลือกโดยอ้ำงอิงจำกคำ่เฉล่ียในอดีต
เป็นหลกั ปัจจัยดงักลำ่วมผีลกระทบตอ่กำรประมำณส ำรองคำ่สินไหมทดแทนท่ีเกดิข้ึนแลว้แตย่งัไมไ่ด้
รับรำยงำนในงวดอุบติัเหตุลำ่สุด 

16.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 587,789,799 589,582,528 
คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นระหวำ่งปีปัจจุบนั 1,204,097,037 995,453,587 
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรคำ่สินไหมทดแทนท่ีเกดิขึ้นในปีกอ่น  (37,112,423) (61,667,469) 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิจำกขอ้สมมติในกำรค ำนวณส ำรอง                  

คำ่สินไหมทดแทน 27,028,255 26,622,365 
คำ่สินไหมทดแทนจำ่ยระหวำ่งปี (1,155,671,153) (962,201,212) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 626,131,515 587,789,799 
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16.3 ตำรำงพฒันำกำรค่ำสินไหมทดแทน 

(ก) ตำรำงคำ่สินไหมทดแทนกอ่นกำรประกนัภยัตอ่ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
ปีอุบัตเิหต ุ / ปีท่ีรำยงำน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน :        

 - ณ ส้ินปีอุบัตเิหต ุ 1,440.3 798.6 940.8 884.9 982.1 1,125.2  
 - หน่ึงปีถัดไป 1,250.2 705.4 979.6 876.9 1,023.2   
 - สองปีถัดไป 1,069.3 681.3 942.0 859.2    
 - สำมปีถัดไป 1,071.4 682.0 943.8     
 - สี่ปีถัดไป 1,072.7 681.5      
 - ห้ำปีถัดไป 1,073.1       

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 1,073.1 681.5 943.8 859.2 1,023.2 1,125.2  
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (982.2) (678.6) (934.2) (834.5) (976.7) (726.6)  
รวม 90.9 2.9 9.6 24.7 46.5 398.6 573.2 

ส ำรองค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจัดสรรได้    30.1 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแล้วและกำรจ่ำยยังไม่ส้ินสุดก่อนปี 2554    17.5 
อ่ืนๆ       5.3 

รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ     626.1 

(ข) ตำรำงคำ่สินไหมทดแทนหลงักำรประกนัภยัตอ่ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
ปีอุบัตเิหต ุ / ปีท่ีรำยงำน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน :        

 - ณ ส้ินปีอุบัตเิหต ุ 792.7 767.8 873.5 839.0 873.6 1,002.8  
 - หน่ึงปีถัดไป 735.2 683.2 910.0 836.8 898.9   
 - สองปีถัดไป 699.5 659.0 873.0 820.2    
 - สำมปีถัดไป 702.5 659.5 874.9     
 - สี่ปีถัดไป 703.0 659.1      
 - ห้ำปีถัดไป 702.5       
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 702.5 659.1 874.9 820.2 898.9 1,002.8  
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (694.8) (657.7) (866.6) (797.1) (854.5) (635.5)   

รวม 7.7 1.4 8.3 23.1 44.4 367.3 452.2 

ส ำรองค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจัดสรรได้ 30.1 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแล้วและกำรจ่ำยยังไม่ส้ินสุดก่อนปี 2554    17.1 

รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทนหลังกำรประกันภัยต่อ      499.4 
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16.4 ส ำรองเบ้ียประกันภัยทีย่ังไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,085,786,676 864,240,805 
เบี้ยประกนัภยัรับส ำหรับปี 2,112,199,661 2,015,186,693 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรำยไดใ้นปีน้ี (2,019,429,737) (1,793,640,822) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,178,556,600 1,085,786,676 

17. เจ้ำหนี้บริษทัประกันภัยต่อ 

 (หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัตอ่ 99,593,519 33,666,698 
เงินคำ้งจำ่ยเก ีย่วกบักำรประกนัภยัตอ่ 59,476,150 88,063,176 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ 159,069,669 121,729,874 

18. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
เป็นดงัน้ี 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนต้นปี 38,761,353 34,330,679 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,947,209 2,263,669 
ตน้ทุนดอกเบี้ย 945,756 1,064,916 
(ก  ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั:   
สว่นที่เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์  (2,111,344) - 
สว่นที่เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  455,926 1,102,089 
สว่นที่เกดิจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,969,195 - 

ผลประโยชน์ที่จำ่ยในระหวำ่งปี (3,337,780) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 39,630,315 38,761,353 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถว่งน ้ ำหนักในกำรจำ่ยช  ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯประมำณ  9.7  ปี และบริษัทฯคำดวำ่จะจำ่ยช  ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน              
1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 6.6 ลำ้นบำท (2558: 13 ปี, 2.6 ลำ้นบำท)  
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  

 (หนว่ย: ร้อยละตอ่ปี) 
 2559 2558 
อตัรำคิดลด 2.7 2.8 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 5.0 4.5 - 7.0 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ขึ้นกบัชว่งอำยุ) 8.0 - 18.0 7.0 - 18.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคัญตอ่มลูคำ่ปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2559 2558 

 ข้อสมมติ
เปลี่ยนแปลง 

จ  ำนวนหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ข้อสมมติ
เปลี่ยนแปลง 

จ  ำนวนหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

อัตรำคดิลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 (2.5) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 (2.7) 
 ลดลงร้อยละ 1.0 2.8 ลดลงร้อยละ 1.0 3.0 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 2.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 3.7 
 ลดลงร้อยละ 1.0 (2.6) ลดลงร้อยละ 1.0 (3.3) 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 (1.3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 (2.7) 
 ลดลงร้อยละ 10.0 1.4 ลดลงร้อยละ 20.0 3.2 

19. หนี้สินอื่น 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 7,409,362 6,823,477 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จำ่ยคำ้งจำ่ย 3,083,435 2,157,958 
ภำษีขำยยงัไมถ่ึงก  ำหนด 11,297,111 12,073,271 
ผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจำ่ย 27,234,917 28,743,928 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 15,123,604 16,707,296 
เงินรับฝำกจำกตวัแทน 32,408,826 44,669,564 
อื่น ๆ 27,862,105 26,563,690 
รวมหน้ีสินอื่น 124,419,360 137,739,184 
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20. ส ำรองตำมกฎหมำย  

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ .ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก  ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ ป็นทุนส ำรองไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก  ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมจี ำนวนไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักลำ่วไมส่ำมำรถน ำไปจำ่ยเงินปันผลได ้  

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลสว่นงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผูม้ีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใช ้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
สว่นงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของสว่นงำน ทั้ง น้ีผูม้อี  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัคือกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯจดัโครงสร้ำงองค์กรเ ป็นหนว่ยธุรกจิประกนัวินำศภ ัย 2 สว่น
งำน คือกำรรับประกนัภยัรถและกำรรับประกนัภยัอ่ืน  

 ผูม้อี  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแตล่ะหนว่ยธุรกจิแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์ใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกบักำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  บริษัทฯประเมินผล กำร
ปฏิบติังำนของสว่นงำนโดยพิจำรณำจำกก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวม
ซ่ึงวดัมูลคำ่โดยใช ้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช ้ในกำรวดัก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพย์รวมและ
หน้ีสินรวมในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯไมม่กีำรรวมสว่นงำนด ำเนินงำนเป็นสว่นงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 บริษัทฯด ำเ นินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้ น รำยได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่น                
งบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมศิำสตร์แลว้ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีรำยได้เ บ้ียประกนัภ ัยรับจำกบริษัทนำยหน้ำรำยใหญ ่
จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 889.9 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนประกนัภ ัยรถ (2558: ประมำณ 
888.0 ลำ้นบำท) 
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 ก  ำไรขำดทุนตำมสว่นงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย: บำท) 

 ประกันภัยรถ ประกันภัยอ่ืน รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกันภัยรับ 1,537,039,052 1,518,370,117 575,160,609 496,816,576 2,112,199,661 2,015,186,693 
หัก: เบ้ียประกันภัยจ่ำยจำกกำร                    
เอำประกันภัยต่อ (9,917,770) (9,146,202) (225,354,419) (283,058,121) (235,272,189) (292,204,323) 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 1,527,121,282 1,509,223,915 349,806,190 213,758,455 1,876,927,472 1,722,982,370 
บวก (หัก): ส ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือ
เป็นรำยได้ (เพิม่ขึ้น) ลดลงจำกปีก่อน 4,735,236 (49,126,266) (126,240,047) (78,332,840) (121,504,811) (127,459,106) 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรำยได้สุทธิ        
จำกกำรเอำประกันภัยต่อ 1,531,856,518 1,460,097,649 223,566,143 135,425,615 1,755,422,661 1,595,523,264 

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำ
ประกันภัยต่อ - - 69,361,699 91,700,026 69,361,699 91,700,026 

รวมรำยได้จำกกำรรบัประกนัภัย 1,531,856,518 1,460,097,649 292,927,842 227,125,641 1,824,784,360 1,687,223,290 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่ำสินไหมทดแทน 902,703,936 789,959,360 291,308,933 177,081,020 1,194,012,869 967,040,380 
หัก: ค่ำสินไหมทดแทนรับคนืจำก 
 กำรประกันภัยต่อ (100) - (136,817,467) (101,046,219) (136,817,567) (101,046,219) 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ 239,794,307 238,735,685 39,753,387 46,208,935 279,547,694 284,944,620 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกันภัยอ่ืน 106,608,657 91,521,085 56,958,859 53,173,339 163,567,516 144,694,424 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย           
ก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 1,249,106,800 1,120,216,130 251,203,712 175,417,075 1,500,310,512 1,295,633,205 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัยก่อนค่ำใช้จ่ำย   
ในกำรด ำเนินงำน 282,749,718 339,881,519 41,724,130 51,708,566 324,473,848 391,590,085 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน     312,811,641 289,013,142 
ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย     11,662,207 102,576,943 
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ     72,630,015 67,315,785 
ขำดทุนจำกเงนิลงทุน     (8,934,528) (5,708,170) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิรรม     8,256,892 (9,912,434) 
รำยได้อ่ืน     24,462,949 23,279,301 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้     108,077,535 177,551,425 
ภำษีเงนิได้     (17,779,981) (33,911,289) 

ก ำไรส ำหรับปี     90,297,554 143,640,136 
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 สินทรัพย์และหน้ีสินจ ำแนกตำมสว่นงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บำท) 

 
ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 

สินทรพัย์/หน้ีสิน                      
ทีปั่นส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     
31 ธนัวำคม 2559 165,153,281 410,831,573 2,834,342,336 3,410,327,190 
31 ธนัวำคม 2558  177,515,184 391,939,855 2,733,776,777 3,303,231,816 
หนีส้ิน     
31 ธนัวำคม 2559 1,217,615,225 783,938,594 163,825,573 2,165,379,392 
31 ธนัวำคม 2558  1,218,351,360 617,388,705 173,204,881 2,008,944,946 

22. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน 105,201,283 98,306,877 

คำ่ใชจ้ำ่ยเก ีย่วกบัอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์  69,437,777 72,027,974 

คำ่ภำษีอำกร 1,273,734 1,141,023  

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (2,029,656) (11,561,032) 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนอื่น 138,928,503 129,098,300  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 312,811,641 289,013,142 

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
(หนว่ย: บำท) 

 2559 2558 
คำ่สินไหมทดแทนและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรสินไหมทดแทน 979,672,127 791,248,585 
คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 279,547,694 284,944,620 
คำ่ใชจ้ำ่ยเงินสมทบ 53,192,612 42,007,584 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรับประกนัภยัอื่น 67,844,750 63,393,264 
คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน 225,254,612 212,346,029 
คำ่ใชจ้ำ่ยเก ีย่วกบัอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ 69,437,777 72,027,974 
โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  (2,029,656) (11,561,032) 
คำ่โฆษณำและคำ่สง่เสริมกำรขำย 103,767,286 93,955,754 
คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น 36,434,951 36,283,569 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยตำมลกัษณะ 1,813,122,153 1,584,646,347 
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24. กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนักงำนของบริษัทฯได้รว่มกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจำ่ยสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจำ่ยสมทบให้ เป็นรำยเ ดือน          
ในอตัรำร้อยละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำตจำก
กระทรวงกำรคลงั  และจะจำ่ยให้แกพ่นักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ด้วยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหวำ่งปี 2559  บริษทัฯจำ่ยสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเ งินประมำณ 8.5 ลำ้นบำท (2558: 7.9 
ลำ้นบำท) 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก  ำไรตอ่หุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก  ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (ไมร่วมก  ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถว่งน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

26. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจำ่ยท่ีประกำศจำ่ยในปี 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 

 อนุมตัิโดย เงินปันผลจำ่ย 
เงินปันผล 
ตอ่หุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2559 ที่ประชมุคณะกรรมกำรเม่ือวนัที่ 26 กนัยำยน 2559 34.75 2.5 
เงินปันผลประจ ำปี 2558 ที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 28 มีนำคม 2559 125.10 9.0 
รวม  159.85  
เงินปันผลประจ ำปี 2557 ที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2558 83.40 6.0 

27. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหวำ่งกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนัแตล่ะรำยกำร บริษัทฯค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย ซ่ึงลักษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษัทฯกบักิจกำรท่ีเกี่ยวข้อง
กนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกจิกำรที่เก ีย่วขอ้งกนั ควำมสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเต็ล จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยำ โฮเต็ล จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้  จ  ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
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27.1 รำยกำรระหว่ำงกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 ในระหวำ่งปี 2559 และ 2558 บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้อง กนั รำยกำร
ธุรกจิดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเกีย่วขอ้งกนัเหลำ่นั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกจิ โดยสำมำรถสรุปได้ดงัน้ี 

(หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 2559 2558 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
เบี้ยประกันภัยรับ(2)   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั(1) 889.9 888.0 
   บริษทั เอเชียโฮเต็ล จ ำกดั (มหำชน) 1.8 1.7 
   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้  จ  ำกดั (มหำชน) 5.5 5.1 
   บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จ ำกดั 1.2 1.1 
   บริษทั เอเชียพทัยำ โฮเต็ล จ ำกดั 0.8 0.7 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหนจ็   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 152.3 152.7 
ค่ำบริกำรอำคำร(3)   
   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ  ำกดั 11.8 11.8 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้เช่ำ(4)   
   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั 8.2 8.3 
(1) เบี้ยประกนัภยัรบัจำกนำยหน้ำประกนัวนิำศภยั  
(2) แสดงอยู่ในรำยกำร “เบี้ยประกนัภยัรบั” ในงบก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
(3) แสดงอยู่ในรำยกำร “คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน” ในงบก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
(4) แสดงเป็นรำยกำรหักอยู่ในรำยไดอ่ื้นในงบก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  

รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เก ีย่วขอ้งกนั นโยบำยกำรก  ำหนดรำคำ 
เบี้ยประกนัภยัรับ เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ เป็นอตัรำที่ไมแ่ตกตำ่งจำกนำยหนำ้อื่นและไมเ่กนิอตัรำที่ก  ำหนดโดย

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก  ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั  
คำ่บริกำรอำคำร รำคำตำมสญัญำ 
คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรใหเ้ชำ่ รำคำตำมสญัญำ 
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27.2 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มรีำยละเอียดดงัน้ี 

(หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 2559 2558 
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 177.3 141.5 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหนจ็ค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 30.5 24.0 
หนีสิ้นอื่น   
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั 1.7 1.7 

27.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีคำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก ่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัตอ่ไปน้ี 

(หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20.7 19.1 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1.4 0.6 
รวม 22.1 19.7 

28. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กับนำยทะเบียน 

 ณ ว ัน ท่ี  3 1 ธั น วำคม 2 559  และ  2 558 บริษัทฯได้วำงหลักทรัพ ย์ประ ก ัน ไว ้กบัน ำยทะเบียนตำม
พระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยัดงัน้ี 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
 รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม 
พนัธบตัรรัฐวิสำหกจิ 14,000,000 14,405,113 14,000,000 14,432,513 
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29. ทรัพย์สินทีจ่ัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯได้วำงหลักทรัพย์ไวเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยักบันำยทะเบียน
ตำมพระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยัดงัตอ่ไปน้ี  

 (หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
 รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม 
พนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ 210,000,000 218,138,759 180,000,000  189,747,258  

30. เงินสมทบกองทนุประกันวินำศภัย 

(หนว่ย: บำท) 
 2559 2558 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยัสะสมตน้ปี 23,510,439 18,496,351  
เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยัในปี 5,272,746 5,014,088  
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยัสะสมปลำยปี 28,783,185 23,510,439  

31. ภำระผูกพนัและหนี้สินทีอ่ำจเกิดขึ้น 

31.1 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช ่ำด ำเนิน งำนท่ีเกี่ยวข้องกบักำรเชำ่พื้น ท่ีและบริหำรอำคำร อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำ 1 - 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มจี ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจำ่ยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเชำ่
ด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไมไ่ด ้ ดงัน้ี 

 (หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 2559 2558 
จำ่ยช ำระ:   

ภำยใน 1 ปี 1.6 22.1 
มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 0.8 1.4 

31.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมคีดีถูกฟ้องร้องเรียกคำ่เสียหำยจำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภ ัย ซ่ึงผลของกำร
พิจำรณำดังกลำ่วยังไมส้ิ่นสุด โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจ ำนวนประมำณ 514.6 ลำ้นบำท (2558: 492.1                  
ลำ้นบำท) อยำ่งไรกต็ำม บริษทัฯไดบ้ันทึกส ำรองคำ่สินไหมทดแทนไวแ้ลว้ในงบกำรเงินเป็นจ ำนวนประมำณ 
44.6 ลำ้นบำท (2558: 52.7 ลำ้นบำท) 
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32.  ควำมเส่ียงของบริษทัประกันวินำศภัย 

32.1 ควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภัย 

 บริษัทฯมีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเ ส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภ ัย ท่ีครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ 
กระบวนกำร กำรติดตำมและประ เมิน ผล เพื่อให้ กำรด ำเ นิ นงำนด้ำนกำรรับประกนั ภ ัยเ ป็น ไปตำม
วตัถุประสงค์ในกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมวีตัถุประสงค์ท่ีจะลดโอกำสและผลกระทบจำกควำมเส่ียง 
ท่ีเกดิจำกควำมผนัผวนของควำมถ่ีและควำมรุนแรงของควำมเสียหำยซ่ึงเบ่ียงเบนจำกสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำร
ก  ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยั กำรค ำนวณเงินส ำรองคำ่สินไหมทดแทน และกำรพิจำรณำรับประกนัภยั  ดงัน้ี 

(ก)  ด้ำนกำรก ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์และกำรพจิำรณำรับประกัน 

  บริษัทฯก  ำหนดเง่ือนไขและอัตรำเบ้ียประกนัภ ัยของแตล่ะผลิตภณัฑ์ท่ีเหมำะสมกบัระดบัควำมเ ส่ียง
โดยกำรพิจำรณำจำกสถิติหรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัควำมเ ส่ียง  มกีำรส ำรวจภยักอ่นรับประกนัภ ัย  จัด
อบรมให้พนักงำนมคีวำมรู้ในกำรพิจำรณำรับประกนัภยั  และทบทวนนโยบำยกำรรับประกนัภยัเป็น
ประจ ำ 

(ข)  ด้ำนกำรพจิำรณำตั้งส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 บริษัทฯมีกำรบนัทึกคำ่สินไหมทดแทนให้ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั  นอกจำกน้ี  บริษัทฯมอบหมำยให้
นักคณิตศำสตร์ประกนัภยัค ำนวณจ ำนวนเงินส ำรองคำ่สินไหมทดแทน  เพื่อให้ม ัน่ใจวำ่กำรค ำนวณ
เงินส ำรองคำ่สินไหมทดแทนมคีวำมถูกต้องเหมำะสม 

(ค)  ด้ำนกำรประกันภัยต่อ 

 บริษทัฯด ำเ นินกำรโอนควำมเส่ียงภ ัยไปให้ผู ้รับประกนัภ ัยตอ่ ท่ีมีฐำนะกำรเงินท่ีม ัน่คง  มรีะบบกำร
ตรวจสอบให้กำรเอำประกนัภยัตอ่จนครบถว้นกอ่นรับประกนัภยั  ติดตำมพิจำรณำควำมเพียงพอของ
กำรเอำประกนัภ ัยตอ่เ ป็นประจ ำ  เพื่อให้มีควำมพร้อมท่ีจะจำ่ยคำ่สินไหมทดแทน  ทั้ง น้ี เพื่อไมใ่ห้มี
ผลกระทบตอ่ควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

(ง)  ด้ำนกำรกระจุกตัว 

 บริษทัฯมีกำรกระจำยผลิตภ ัณฑ์และชอ่งทำงกำรขำยผำ่นหลำยชอ่งทำง  นอกจำกน้ี  บริษัทฯกระจำย
กำรเอำประกนัภยัตอ่ไปยงับริษัทรับประก ันภ ัยตอ่หลำยบริษัท  เพื่ อไมใ่ ห้เกิดกำรกระจุกตัวตำม
แนวทำงท่ีส ำนักงำน คปภ. ก  ำหนด 

นอกจำกน้ี  คณะกรรมกำรบริษัทฯได้จัดตั้งคณะอนุ กรรมกำรบริหำรควำมเ ส่ียง ซ่ึงมีหน้ำท่ีติดตำมและ
ประเมนิผลกำรบริห ำรควำมเ ส่ียงเ ป็นประ จ ำ  เพื่ อให้ ม ัน่ ใจวำ่กำรบริห ำรจัดกำรควำมเ ส่ี ยงด้ำนกำร              
รับประกนัภยับรรลุตำมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ  โดยรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัทฯรับทรำบเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส 
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 ตำรำงแสดงกำรกระจุกตัวของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภ ัย  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 โดยแยก
ตำมประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2559 2558 
 ส ำรอง                 

เบ้ียประกันภัย
ก่อนกำร

ประกันภัยต่อ 

ส ำรอง                 
เบ้ียประกันภัย
ส่วนท่ีเอำ           

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

ส ำรอง                 
เบ้ียประกันภัย

ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ 

ส ำรอง                 
เบ้ียประกันภัย
ส่วนท่ีเอำ           

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

อัคคภีัย 16.4 (8.4) 8.0 21.2 (12.5) 8.7 
ทำงทะเลและขนส่ง 10.3 (7.2) 3.1 11.0 (8.1) 2.9 
รถยนต ์ 750.9 - 750.9 755.7 - 755.7 
อุบัตเิหตสุ่วนบุคคล 358.0 (104.3) 253.7 259.2 (130.5) 128.7 
เบ็ดเตล็ด 43.0 (35.5) 7.5 38.7 (33.0) 5.7 

รวม 1,178.6 (155.4) 1,023.2 1,085.8 (184.1) 901.7 

 
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2559 2558 
 ส ำรอง                   

ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อน     

กำรประกันภัยต่อ 

ส ำรอง                      
ค่ำสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอำ
ประกันภัยต่อ สุทธิ 

ส ำรอง                   
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อน     

กำรประกันภัยต่อ 

ส ำรอง                      
ค่ำสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอำ
ประกันภัยต่อ สุทธิ 

อัคคภีัย 2.0 (0.8) 1.2 10.3 (8.9) 1.4 
ทำงทะเลและขนส่ง 5.9 (4.1) 1.8 4.4 (3.2) 1.2 
รถยนต ์ 430.6 - 430.6 425.4 - 425.4 
อุบัตเิหตสุ่วนบุคคล 85.7 (34.5) 51.2 52.6 (24.3) 28.3 
เบ็ดเตล็ด 101.9 (87.4) 14.5 95.1 (86.6) 8.5 

รวม 626.1 (126.8) 499.3 587.8 (123.0) 464.8 

 กำรทดสอบควำมออ่นไหวเป็นกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงท่ีหน้ีสินจำกกำรรับประกนัภ ัยจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมำจำกควำมผันผวนของสมมติฐำนท่ีใช ้ในกำรค ำนวณ ซ่ึงจะกระทบตอ่ภำระผูกพันด้ำนสินไหม
ทดแทนทั้งดำ้นกอ่นกำรรับประกนัภ ัยตอ่ และหลังกำรรับประกนัภยัตอ่ โดยควำมเ ส่ียงอำจเกิดจำกควำมถ่ี
และควำมรุนแรงท่ีเกิดควำมเสียหำย หรือ คำ่ใช ้จำ่ยท่ีใช ้ในกำรจดักำรสินไหมทดแทนไมเ่ป็น ไปตำมท่ี              
คำดไว ้
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ผลกระทบตอ่ภำระผูกพันด้ำนสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน  ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2559 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2559 
 

 
สมมตฐิำนท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภำระผูกพนัด้ำน
สินไหมทดแทน          
ท่ีเปล่ียนแปลง
ก่อนกำรรับ
ประกันภัยต่อ 

ภำระผูกพนัด้ำน
สินไหมทดแทน          
ท่ีเปล่ียนแปลง
หลังกำรรับ
ประกันภัยต่อ 

ก ำไรก่อน                  
ภำษีเงนิได้                     

เพิม่ขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้ำของ
เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนในปี
อุบัตเิหตลุ่ำสุด 

เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 13.0 10.3 (10.3) (8.2) 

 ลดลงร้อยละ 10 (12.9) (10.4) 10.4 8.3 
ปัจจัยกำรพฒันำสินไหมทดแทนแรก เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 23.3 21.1 (21.1) (16.9) 
 ลดลงร้อยละ 10 (23.4) (21.1) 21.1 16.9 

32.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงินและนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของบริษัทฯตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและ กำรเปิดเผยข้อมูลส ำห รับเคร่ืองมือทำงกำร เงิน ” ประกอบด้วยรำยกำรเทียบเทำ่เงิ นสด             
เบ้ียประกนัภ ัยค้ำงรับ สินทรัพย์จำกกำรประกนัภ ัยตอ่ ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภ ัยตอ่  เงินลงทุน ใน
หลักทรัพย์ เงินให้กูยื้ม เจ้ำหน้ีบริษทัประกนัภ ัยตอ่ และเงินฝำกธนำคำรท่ีมขี้อจ ำกดัในกำรใช ้  ควำมเส่ียง              
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมอืทำงกำรเงินดงักลำ่วและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงมีดงัน้ี  

(ก) ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ 

ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเชื่อ คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจได้รับควำมเสียหำยอนัสืบเ น่ืองมำจำกกำรท่ี
คูสั่ญญำของบริษัทฯจะไมส่ำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมอืทำงกำรเงินได ้บริษทัฯ            
มคีวำมเ ส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภ ัยคำ้งรับ เงินให้กูยื้ม สินทรัพย์จำกกำร
ประกนัภ ัยตอ่และลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัตอ่ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำร
ให้สินเชื่อคือมลูคำ่ตำมบญัชีหักด้วยคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

นโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเชื่อของบริษทัฯ คือ บริษทัฯมีกำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถ
ในกำรช  ำระหน้ีของผู้ขอกู ้ประกอบกบัพิจำรณำวงเงินสินเชื่อตอ่หลกัประกนักอ่นท่ีจะน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรหรือผู้มอี ำนำจพิจำรณำอนุมติัเงินกูพ้นักงำนและเน้นกำรให้สินเชื่อแกพ่นักงำนเป็น
หลกัเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลูกหน้ีไมส่ำมำรถช  ำระหน้ีได  ้
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(ข) ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด  

ควำมเ ส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง  ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจได้รับควำมเสียหำย
อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย์ ซ่ึงสง่ผล
กระทบตอ่ฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ เน่ืองจำกบริษัทฯไมม่ีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเ ป็นเ งินตรำ
ตำ่งประเทศ ดงันั้ น ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเพียงควำมเ ส่ียงจำกอัตรำ
ดอกเบ้ียและควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพย์เทำ่นั้น 

  ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย 

  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลคำ่ของเคร่ืองมือทำงกำรเ งินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเ บ้ียในตลำด 

นโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเ บ้ีย คือบริษทัฯจะลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมอีำยุตำ่ง ๆ 
กนั  ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรลงทุนเพื่อควบคุมระดับควำมเ ส่ียงจำกกำรผันผวนของอัตรำ
ดอกเบ้ีย ประ กอบกบักำรลงทุนส่วนใหญ ่เ ป็นเ งินลงทุนท่ีจะ ถือจนครบก  ำหนดซ่ึงท ำให้ไมม่ี
ผลกระทบจำกกำรวดัมูลคำ่ตำมรำคำตลำดท่ีจะสง่ผลให้รำคำหลักทรัพย์ต ่ำลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีส ำคัญสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมอีตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีท่ีครบก  ำหนด 
หรือวนัท่ีมกีำรก  ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม ่ (หำกวนัท่ีมกีำรก  ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหมถึ่งกอ่น) ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 2559 

 อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำ ไม่มี  อัตรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ ดอกเบ้ีย อัตรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
รำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 80.9 - - - 13.7 94.6 0.00% - 1.20% 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์        
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ 70.1 344.6 124.3 - - 539.0 1.94% - 7.20% 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 10.0 380.9 155.3 - - 546.2 2.15% - 5.75% 
เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ  525.0 170.0 - - - 695.0 1.30% - 4.00% 
สลำกออมทรัพย์ 19.0 15.6 - - - 34.6 0.42% - 1.40% 

เงนิให้กู้ยืม - สุทธิ - - - 8.0 - 8.0 3.00% - 12.00% 
รวม 705.0 911.1 279.6 8.0 13.7 1,917.4  
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 2558 

 อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำ ไม่มี  อัตรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ ดอกเบ้ีย อัตรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
รำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 63.6 - - - 13.4 77.0 0.00% - 1.60% 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์        
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ 31.8 242.8 198.1 - - 472.7 3.01% - 7.20% 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 15.0 159.1 135.8 - - 309.9 3.22% - 5.75% 
เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ  700.0 220.0 - - - 920.0 1.75% - 4.00% 
สลำกออมทรัพย์ 10.0 29.6 - - - 39.6 0.83% - 1.42% 

เงนิให้กู้ยืม - สุทธิ - - - 6.7 - 6.7 2.00% - 12.50% 
รวม 820.4 651.5 333.9 6.7 13.4 1,825.9  

เงินสด เบ้ียประกนัภ ัยค้ำงรับ เ งินลงทุนในตรำสำรทุน สินทรัพย์จำกกำรประกนัภยัตอ่ ลูกหน้ีจำก
สัญญำประกนัภ ัยตอ่และเจ้ำหน้ีบริษัทประกนัภ ัยตอ่เ ป็นสินทรัพย์และหน้ี สินทำงกำรเงินท่ีไมม่ี
ดอกเบ้ีย จึงไมม่คีวำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียในตลำดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์ 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
รำคำตลำดของตรำสำรทุนท่ีอำจท ำให้เกดิควำมผนัผวนตอ่รำยไดห้รือมลูคำ่ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมคีวำมเส่ียงจำกกำรถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงรำคำ
จะเปล่ียนแปลงไปตำมภำวะตลำด 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพย์ แบง่ออกเป็นสว่นท่ีเป็นเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะส้ันซ่ึงอำศยัควำมรวดเ ร็วและเชี่ยวชำญใน
กำรลงทุนและสำมำรถปรับกำรลงทุนได้ทันตอ่สถำนกำรณ์  คณะกรรมกำรลงทุนของบริษัทฯจึง
พิจำรณำคัดเ ลือกผูบ้ริหำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีมคีุณสมบัติท่ีเหมำะสมมำชว่ยดูแลเพื่อลดควำมเส่ียง
ของกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด ส ำหรับส่วนท่ีเ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย บริษัทฯจะ
ลงทุนเอง โดยเป็นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อลดควำมควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำคำตลำด โดย
ลงทุนในหุ้นและหนว่ยลงทุนท่ีมพีื้นฐำนดีและจำ่ยปันผลสม ่ำเสมอ   
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(ค) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคลอ่ง คือ ควำมเ ส่ียงท่ีบริษัทฯจะไมส่ำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันได้เมื่อ               
ครบก  ำหนด เน่ืองจำกไมส่ำมำรถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเ งินสดได้ หรือไมส่ำมำรถจดัหำเ งินไดเ้พียงพอ
ตำมควำมตอ้งกำรในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงอำจท ำให้เกดิควำมเสียหำยได้ 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเ ส่ียงด้ำนสภำพคลอ่ง คือ บริษทัฯจะจดัสรรเงินลงทุนในรูปแบบเงินฝำก
ประจ ำหลำยๆ ชว่งเวลำและกองทุนตลำดเงินท่ีพร้อมเปล่ียนเป็นเงินสด อีกทั้งยงัลงทุนในหลกัทรัพย์
ท่ีซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคลอ่ง เชน่ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือใน ตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
ท่ีมีสภำพคลอ่งสูงและสำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยำ่งรวดเร็ว เพื่อให้บริษทัฯสำมำรถลดควำม
เส่ียงดำ้นสภำพคลอ่งไดเ้ป็นอยำ่งดี 

วนัท่ีครบก  ำหนดของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี            
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2559 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีก  ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 94.7 - - - - 94.7 
เบี้ยประกนัภัยคำ้งรับ - 209.8 - - - 209.8 
ลูกหนี้จำกสัญญำประกนัภัยต่อ - 84.0 - - - 84.0 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 535.5 624.1 911.0 279.7 2.0 2,352.3 
เงนิให้ก ูย้ืม - 1.3 4.1 2.5 - 7.9 

สินทรัพย์จำกสัญญำประกันภยั        
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทนส่วนที่
เรียกคนืจำกบริษัทประกนัภัยต่อ 

- 37.0 6.6 83.2 - 126.8 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เจ้ำหนี้บริษัทประกนัภัยต่อ - 159.1 - - - 159.1 

หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภยั        
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - 451.5 83.7 90.9 - 626.1 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2558 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีก  ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 77.1 - - - - 77.1 
เบี้ยประกนัภัยคำ้งรับ - 202.7 - - - 202.7 
ลูกหนี้จำกสัญญำประกนัภัยต่อ - 59.6 - - - 59.6 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 591.8 756.9 651.5 333.9 2.0 2,336.1 
เงนิให้ก ูย้ืม - 0.1 4.2 2.4 - 6.7 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เจ้ำหนี้บริษัทประกนัภัยต่อ - 121.7 - - - 121.7 

32.3 มูลค่ำยุติธรรมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทำงกำรเ งิน ท่ีวดัมูลคำ่ด้วยมูลคำ่ยุติธรรมห รือ           
วดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนแตต่อ้งเปิดเผยมูลคำ่ยุติธรรม โดยแยกแสดงตำมล ำดับช ั้นของมูลคำ่ยุติธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 2559 

 มูลคำ่ มูลคำ่ยุติธรรม 

  ตำมบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรม      
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคำ้      

ตรำสำรทุน 30.4 30.4 - - 30.4 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย      

ตรำสำรทุน 39.0 39.0 - - 39.0 
หน่วยลงทุน 466.1 89.6 376.5 - 466.1 
หุ้นก ู ้ 80.9 - 80.9 - 80.9 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูล ค่ำยุติธรรม      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 94.7 94.7 - - 94.7 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก  ำหนด      

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ 539.0 - 554.0 - 554.0 
สลำกออมทรัพย์ 34.6 - 34.6 - 34.6 
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 465.2 - 470.3 - 470.3 
เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิที่ครบก  ำหนดเกนิกว่ำ 3 เดือน 695.0 695.0 - - 695.0 

เงนิลงทุนทั่วไป 2.0 - - 2.0 2.0 
เงนิให้ก ูย้ืม 7.9 - - 7.9 7.9 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 2558 

 มูลคำ่ มูลคำ่ยุติธรรม 

  ตำมบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรม      
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคำ้      

ตรำสำรทุน 84.2 84.2 - - 84.2 
หน่วยลงทุน 7.3 - 7.3 - 7.3 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 0.3 0.3 - - 0.3 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย      
ตรำสำรทุน 22.7 22.7 - - 22.7 
หน่วยลงทุน 477.4 73.8 - 403.6 477.4 
หุ้นก ู ้ 41.7 - 41.7 - 41.7 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูล ค่ำยุติธรรม      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 77.1 77.1 - - 77.1 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก  ำหนด      

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ 472.8 - 494.2 - 494.2 
สลำกออมทรัพย์ 39.5 - 39.5 - 39.5 
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 268.2 - 276.5 - 276.5 
เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิที่ครบก  ำหนดเกนิกว่ำ 3 เดือน 920.0 920.0 - - 920.0 

เงนิลงทุนทั่วไป 2.0 - - 2.0 2.0 
เงนิให้ก ูย้ืม 6.7 - - 6.7 6.7 

  กำรจดัล ำดบัช ั้นของมลูคำ่ยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เป็นไปตำมท่ีก  ำหนดไวใ้นหมำยเหตุประกอบ         
งบกำรเงินขอ้ 4.19 

  วธีิกำรก  ำหนดมลูคำ่ยุติธรรมข้ึนอยูก่บัลักษณะของเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน มลูคำ่ยุติธรรมจะก  ำหนดจำกรำคำ
ตลำดลำ่สุด หรือก  ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์กำรวดัมูลคำ่ท่ีเหมำะสม โดยบริษทัฯมกีำรประมำณกำรมูลคำ่ยุติธรรม
ของเคร่ืองมอืทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

ก) เงินสด รำยกำรเทียบเทำ่เงินสดและเ งินฝำกสถำบนักำรเงินแสดงมลูคำ่ยุติธรรมโดยประมำณตำมมลูคำ่
ตำมบญัชีของสินทรัพย์ดงักลำ่ว  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี (หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกจิ และตรำสำรหน้ีภำคเอกชน) แสดงมลูคำ่
ยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
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ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนและใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงมูลคำ่ยุติธรรมตำมรำคำตลำด เงินลงทุนใน
กองทุนรวมแสดงมูลคำ่ยุติธรรมตำมรำคำตลำดหรือค ำนวณโดยใชมู้ลคำ่หนว่ยลงทุนท่ีประกำศโดย
บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไมอ่ยูใ่นควำมต้องกำรของตลำด
ค ำนวณโดยใช ้เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ เชน่ อำ้งอิงจำกรำคำซ้ือขำยของเงินลงทุนอ่ืนท่ีคล้ำยคลึงท่ีมี
ตลำดรองรับ หรือวเิครำะห์มลูคำ่กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะได้รับคิดลดด้วยอัตรำผลตอบแทนและ
ควำมเส่ียงท่ีเกีย่วขอ้ง 

33. กำรบริหำรจัดกำรทนุ 

 วตัถุประสงค์หลักในกำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทฯ คือกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
อยำ่งตอ่เน่ืองเพื่อให้ผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เกีย่วข้อง มกีำรรักษำสมดุลของโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
และด ำรงเงินกองทุนตำมควำมเส่ียงให้เป็นไปตำมข้อก  ำหนดของ คปภ.  

34. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เมือ่วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ได้มมีติอนุมติัให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญั
ผูถื้อหุ้นประจ ำปีให้อนุมติัจำ่ยเ งินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน งวด 6 เ ดือนหลังของปี 2559 จ ำนวน 1.4             
บำทตอ่หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 19.46 ลำ้นบำท  
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35. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษัทฯน ำเสนองบกำรเ งินส ำหรับปีปัจจุบันตำมรูปแบบท่ีก  ำหนดในประกำศ คปภ. ท ำให้ต้องมีกำร             
จดัประเภทรำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรปีกอ่นท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบักำรจัด
ประเภทรำยกำรบัญชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงกำรจดัประเภทดังกลำ่วไมม่ีผลกระทบตอ่ก  ำไรหรือส่วนของเจำ้ของ
ตำมท่ีโดยรำยงำนไว ้ กำรจดัประเภทใหมส่รุปได้ดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 2558 1 มกรำคม 2558 

 
ตำมที ่                         

จัดประเภทใหม่ 
ตำมที ่                         

เคยรำยงำนไว ้
ตำมที ่                         

จัดประเภทใหม่ 
ตำม                                

ยอดยกมำเดิม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์:     
เบี้ยประกนัภยัคำ้งรบัสุทธิ 202,753,438 202,783,168 147,298,372 147,471,614 
สินทรพัย์จำกกำรประกนัภยัตอ่สุทธิ 307,087,710 366,671,872 197,079,584 240,707,233 
ลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัตอ่สุทธิ 59,613,892 - 43,800,891 - 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์สุทธิ 2,336,153,154 - 2,163,241,010 - 
เงินลงทนุเพื่อคำ้ - 91,721,740 - 80,578,902 
เงินลงทนุเผือ่ขำย - 541,822,249 - 328,166,988 
เงินลงทนุทีจ่ะถือจนครบก  ำหนด - 1,700,561,145 - 1,752,447,100 
เงินลงทนุท ัว่ไป - 2,048,020 - 2,048,020 

รวม 2,905,608,194 2,905,608,194 2,551,419,857 2,551,419,857 

หนีส้ิน:     
หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 1,673,576,475 - 1,453,823,333 - 
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทนและ 
 คำ่สินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย - 587,789,799 - 589,582,528 
ส ำรองเบี้ยประกนัภยั - 1,085,786,676 - 864,240,805 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 38,761,353 67,505,281 34,330,679 56,320,769 
หน้ีสินอ่ืน 137,739,184 108,995,256 92,768,588 70,778,498 

รวม 1,850,077,012 1,850,077,012 1,580,922,600 1,580,922,600 
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(หนว่ย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 ตำมที่จดัประเภทใหม ่ ตำมที่เคยรำยงำนไว ้
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
รำยได้:   
เบี้ยประกนัภยัรับ 2,015,186,693 - 
เบี้ยประกนัภยัจำ่ยจำกกำรเอำประกนัตอ่ (292,204,323) - 
ส ำรองเบี้ยประกนัที่ยงัไมถ่ือเป็นรำยไดเ้พ่ิมขึ้นจำกปีกอ่น (127,459,106) - 

รวมเบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ 1,595,523,264 1,595,523,264 

ค่ำใช้จ่ำย:   
คำ่สินไหมทดแทน 967,040,380 - 
คำ่สินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกนัภยัตอ่ (101,046,219) - 
คำ่สินไหมทดแทนสุทธิ 865,994,161 865,994,161 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรับประกนัภยัอื่น 144,694,424 102,686,840 
เงินสมทบบริษทั กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั - 29,103,588 
เงินสมทบส ำนกังำนคณะกรรมกำรก  ำกบัและสง่เสริม                  

กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั - 5,514,105 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยั - 5,014,088 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั - 2,375,803 

รวม 1,010,688,585 1,010,688,585 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมือ่วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560 


