บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้ำของและงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและ
หมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2559

2

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
8, 26
9

10.1
10.2
10.3
10.4
11
12
13
14
15.1
16

31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557

77,148,715
9,177,031
202,783,168
366,671,872

111,246,000
18,376,093
147,471,614
240,707,233

91,721,740
541,822,249
1,700,561,145
2,048,020
6,676,020
1,030,613
165,304,789
399,535
105,244,966
32,641,953
3,303,231,816

80,578,902
328,166,988
1,752,447,100
2,048,020
8,344,815
7,314,613
147,045,418
1,056,435
90,136,850
46,640,488
2,981,580,569

บริษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557

311,170
121,729,874

9,118,199
110,417,997

587,789,799
1,085,786,676
67,505,281
36,826,890
108,995,256
2,008,944,946

589,582,528
864,240,805
56,320,769
32,871,014
70,778,498
1,733,329,810

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

22

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

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

10.6

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

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

-

-

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ำของ
หนีส้ ิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ำของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 13,900,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ำของ

17
18
19.1
20
26
21, 26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
รำยได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
อื่น ๆ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

26, 30
30

1,595,523,264
91,700,026
1,687,223,290

1,560,846,096
46,419,461
1,607,265,557

30
26, 30
30
30
23, 26, 30

865,994,161
284,944,620
102,686,840
29,103,588
289,013,142
1,571,742,351
115,480,939
67,315,785
(5,708,170)
(9,912,434)

878,039,634
267,061,472
50,090,704
19,865,835
289,833,291
1,504,890,936
102,374,621
82,597,446
10,749,222
389,041

(1,418,513)
24,697,814
190,455,421

8,377,494
7,486,529
211,974,353

(5,514,105)
(5,014,088)
(2,375,803)
177,551,425
(33,911,289)
143,640,136

(4,789,554)
(4,288,439)
(1,621,701)
201,274,659
(36,518,207)
164,756,452

26

32

15.2

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในเผื่อขาย
หัก: ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15.2

20
15.2

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

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

3,537,844
(707,568)

(13,322,354)

2,830,276

(1,102,089)
220,418

(2,307,815)
461,563

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

(1,846,252)
984,024
165,740,476

10.33

11.85

25

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
กาไรสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่วนเกิน
หมายเหตุ และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ
139,000,000
594,436,835
33
139,000,000
594,436,835

33

139,000,000
139,000,000
-

594,436,835
594,436,835
-

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

6,163,850
6,163,850
-

ยังไม่ได้
จัดสรร
416,875,811
164,756,452
(1,846,252)
162,910,200
(90,350,000)
489,436,011

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้าของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(8,465,000)
2,830,276
2,830,276
(5,634,724)

รวม
1,172,860,283
164,756,452
984,024
165,740,476
(90,350,000)
1,248,250,759

489,436,011
143,640,136
(881,671)
142,758,465
(83,400,000)
548,794,476
-

(5,634,724)
(13,322,354)
(13,322,354)
(18,957,078)
-

1,248,250,759
143,640,136
(14,204,025)
129,436,111
(83,400,000)
1,294,286,870
-

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
2557

1,953,251,540
(117,013,510)
(869,753,705)
(99,217,192)
(275,096,062)
(131,790,428)
66,169,980
10,344,867
(2,539,182)
22,654,366
(243,738,657)
(54,275,427)
258,996,590

1,738,986,995
(3,088,741)
(846,089,622)
(93,918,364)
(272,352,551)
(69,956,540)
55,205,033
23,562,716
(1,708,707)
15,864,023
(263,610,667)
(45,910,248)
236,983,327

2,184,873,417
2,621,906
687,884
2,188,183,207

1,645,012,120
2,240,311
11,808,359
1,659,060,790

(2,367,909,706)
(953,112)
(28,762,749)
(251,515)
(2,397,877,082)
(209,693,875)

(1,845,213,889)
(3,510,850)
(7,126,562)
(334,200)
(1,856,185,501)
(197,124,711)

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7

2558
(83,400,000)
(83,400,000)
(34,097,285)
111,246,000
77,148,715
-

(หน่วย: บาท)
2557
(90,350,000)
(90,350,000)
(50,491,384)
161,737,384
111,246,000
-

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศ
ไทย ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ กำรรั บ ประกัน วิ น ำศภัย ที่ อ ยู่ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที่ 767
ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ น นี้ จัดท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติ วิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตำมวิธีกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกฑ์ทที่เกี่ยวขออง
ซึ่ งกำหนดโดยสำนักงำนคฑะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) กำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินไดอจดั ทำขึ้นตำมประกำศคฑะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2553
งบกำรเงิ นฉบับภำษำไทยนี้ เป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใชอเป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ไดอจดั ทำขึ้นโดยใชอเกฑ์ทรำคำทุนเดิมเวอนแต่จะไดอเปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เริ่ มมีผลบังคับใชอในปี บัญชี ปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับใชอในอนำคต
มีรำยละเอียดดังนี้
(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯไดอปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่
ออกโดยสภำวิช ำชี พ บัญชี ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใชอส ำหรั บ รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่ 1
มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวไดอรับกำรปรับปรุ งหรื อจัดใหอมีข้ ึนเพื่อใหอมี
เนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถออยคำและคำศัพทท กำรตีควำมและกำรใหอ
แนวปฏิ บตั ิ ท ำงกำรบัญชี กบั ผูใอ ชอมำตรฐำน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯเชื่ อว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำ งเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวขอำงตอนบำงฉบับ
มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งประกอบดอวยมำตรฐำนดังต่อไปนี้

1

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดใหอกิจกำรตอองรั บรู อ รำยกำรกำไรขำดทุ นจำกกำรประมำฑกำรตำม
หลักคฑิ ตศำสตรท ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขฑะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุ ญำตใหอ
กิจกำรเลือกรับรู อรำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู อ
ในกำไรขำดทุนก็ไดอ
บริ ษ ทั ฯไดอเปลี่ ย นแปลงกำรรั บ รู อ รำยกำรก ำไรขำดทุ นจำกกำรประมำฑกำรตำมหลัก คฑิ ตศำสตรท
ประกันภัย ในงวดปั จจุ บ นั จำกกำรรั บ รู อ ทนั ที ใ นก ำไรหรื อขำดทุ นไปเป็ นรั บรู อ ท นั ที ในกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและไดอทำกำรปรับยออนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่นำมำแสดงเป็ นขออมูลเปรี ยบเทียบเสมือนว่ำ
บริ ษทั ฯใชอนโยบำยบัญชีน้ ีมำตั้งแต่แรก ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ดงั กล่ำวแสดง
อยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขออ 4
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยขออมูลที่เกี่ยวกับกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอองวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพยทหรื อหนี้ สินใดตำมขออกำหนด
ของมำตรฐำนที่เกี่ยวขอองอื่น กิจกำรจะตอองวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และ
ใชอวธิ ี เปลี่ยนทันทีเป็ นตอนไปในกำรรับรู อผลกระทบจำกกำรเริ่ มใชอมำตรฐำนนี้
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชี ไดอประกำศใชอมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรั บ ปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใชอ
สำหรับงบกำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวไดอรับกำรปรับปรุ งหรื อจัดใหอมีข้ ึนเพื่อใหอมีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำ งประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี ดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ ยกเวอน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังต่อไปนี้

2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 มีวตั ถุ ประสงคทเพื่อกำหนดรำยงำนทำงกำรเงิ นสำหรั บสัญญำ
ประกันภัยที่ออกโดยกิจกำรใดๆ (รวมถึงสัญญำประกันภัยต่อ) และสัญญำประกันภัยต่อที่กิจกำรถือไวอและ
เพื่อจำกัดกำรแกอไขวิธีกำรบัญชี สำหรั บสัญญำประกันภัยจนกว่ำโครงกำรระยะที่ สองของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น เกี่ ย วกับ สั ญญำประกัน ภัย จะแลอว เสร็ จ ทั้ง นี้ ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น นี้ มี
ขออกำหนดใหอมีกำรเปิ ดเผยขออมูลโดยระบุและอธิ บำยถึ งจำนวนเงิ นที่เกี่ ยวเนื่ องกับสัญญำประกันภัยในงบ
กำรเงินของผูรอ ับประกันภัยและไม่อนุ ญำตใหอมีกำรบันทึกสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่ยงั มิไดอเกิดขึ้น ฑ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน และกำหนดใหอมีกำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้ สินจำกกำรประกันภัยที่รับรูอ
แลอวและกำรทดสอบกำรดออยค่ำ ของสิ นทรั พ ยทจำกสัญญำประกันภัย ต่ อ ทั้ง นี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับดังกล่ำว มีกำรยกเวอนขออกำหนดบำงประกำรที่กำหนดใหอผรู อ ับประกันภัยปฏิบตั ิในมำตรฐำนกำร
รำยงำนฉบับอื่ นเป็ นกำรชั่วครำว ซึ่ งรวมถึ ง ขออก ำหนดที่ ใ หอผูรอ ั บประกันภัย พิจำรฑำกรอบในกำรเลื อก
นโยบำยบัญชีสำหรับสัญญำประกันภัย
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินสำหรับปี ที่เริ่ มใชอและยังไม่สำมำรถ
สรุ ปผลไดอในขฑะนี้
4.

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯไดอเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขออ 3 (ก) เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมำถือปฏิบตั ิ
จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2557
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรือขำดทุน:
ค่ำใชอจ่ำยในกำรดำเนินงำนลดลง
ภำษีเงินไดอเพิ่มขึ้น
กำไรสำหรับปี เพิ่มขึ้น
กำไรต่อหุนอ ขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (บำทต่อหุ นอ )
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขำดทุนจำกกำรประมำฑตำมหลักคฑิ ตศำสตรทเพิ่มขึ้น
ภำษีเงินไดอลดลง

(2,307,815)
461,563
1,846,252
0.13
2,307,815
(461,563)
3

กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นลดลง

(1,846,252)
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5.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

5.1 กำรรับรู้ รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับประกอบดอวย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำกผูเอ อำประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยต่อรับ
หัก ดอวยมู ล ค่ ำ ของกรมธรรมทที่ ย กเลิ ก และกำรส่ ง คื นเบี้ ย ประกันภัย และปรั บ ปรุ ง ดอว ยส ำรองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ
เบี้ ยประกันภัยรั บโดยตรงจำกผูเอ อำประกันภัยถื อเป็ นรำยไดอตำมวันที่ที่มีผลบังคับใชอในกรมธรรมท
ประกันภัย ในกรฑี ที่กรมธรรมทมีอำยุกำรคุ มอ ครองเกิ น 1 ปี จะทยอยรับรูอ เป็ นรำยไดอตำมอำยุกำรใหอ
ควำมคุมอ ครองเป็ นรำยปี
เบี้ ยประกันภัยต่อรั บถื อเป็ นรำยไดอเมื่ อบริ ษทั ฯไดอรับใบคำขอเอำประกันภัยต่อหรื อใบแจองกำรเอำ
ประกันภัยต่อจำกบริ ษทั ผูเอ อำประกันภัยต่อ
(ข) รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู อเป็ นรำยไดอในงวดที่ไดอใหอบริ กำร
(ค) รำยไดอจำกเงินลงทุน
รำยไดอดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยไดอตำมเกฑ์ทคงคอำง โดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แทอจริ ง
รำยไดอดอกเบี้ยจำกเงิ นใหอกยูอ ืมรับรู อเป็ นรำยไดอตำมระยะเวลำของเงินใหอกยูอ ืม โดยคำนวฑจำกยอดเงิ น
ตอนที่คงคอำง ไม่มีกำรตั้งคอำงรับสำหรับดอกเบี้ยของเงินใหอกยูอ ืมรำยที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยติดต่อกันเกิน
หกเดื อน รำยไดอดอกเบี้ ย จำกเงิ นฝำกรั บ รู อ เป็ นรำยไดอตำมระยะเวลำของเงิ นฝำกตำมเกฑ์ทคงคอำ ง
เงินปั นผลจำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยไดอเมื่อสิ ทธิ ในกำรรับเงินปั นผลเกิดขึ้น
(ง) กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยไดอหรื อค่ำใชอจ่ำย ฑ วันที่ที่เกิดรำยกำร
5.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
เบี้ ย ประกัน ภัย ต่ อ จ่ ำ ยจำกกำรเอำประกัน ภัย ต่ อรั บ รู อ เป็ นค่ ำ ใชอจ่ ำ ยเมื่ อไดอโอนควำมเสี่ ย งจำกกำร
ประกันภัยใหอบริ ษทั รับประกันภัยต่อแลอว
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(ข) ค่ำใชอจ่ำยค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จรับรู อเป็ นค่ำใชอจ่ำยทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ในกรฑี ที่เป็ นค่ำจอำงและค่ำนำยหนอำจ่ำ ยสำหรับ กำรรับประกันภัยที่มีอำยุกำรคุ มอ ครองเกิน 1 ปี จะ
บันทึกเป็ นรำยกำรจ่ำย ในปี ที่เกิดรำยกำรทั้งจำนวน
(ค) ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนประกอบดอวย ค่ำสิ นไหมทดแทน
และค่ ำ ใชอจ่ ำ ยในกำรจัด กำรค่ ำ สิ น ไหมทดแทนจำกกำรรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจำกกำรรั บ
ประกันภัยต่อ ซึ่ งแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยอื่ นที่ เกี่ ยวขอองและรำยกำร
ปรับปรุ งค่ำสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี หักดอวยมูลค่ำซำกและกำรรับ
คืนอื่น(ถอำมี) และหักดอวยค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อที่เกี่ยวขออง
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู อ เมื่อไดอรับแจองจำกผูเอ อำประกันตำมจำนวนที่ผเู อ อำประกันภัยแจอง และโดยกำรประมำฑกำรของ
ฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำฑกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรมทที่เกี่ยวขออง
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อจะรับรู อเมื่อ
ไดอรับแจองจำกบริ ษทั ประกันต่อตำมจำนวนที่ไดอรับแจอง
5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ไดอมำและไม่มีขออ จำกัดในกำร
เบิกใชอ
5.4 เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยคอำงรับทั้งจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงและจำกกำรรับประกันภัยต่อแสดงดอวยมูลค่ำสุ ทธิ ที่
จะไดอรับ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำฑที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บ
เงิ นไม่ ไดอ ซึ่ งพิจำรฑำจำกประสบกำรฑท ก ำรเก็บ เงิ น และตำมสถำนะปั จจุ บนั ของเบี้ ย ประกันภัย คอำ งรั บ
ฑ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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5.5 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) สิ นทรัพยทจำกกำรประกันภัยต่อ
สิ นทรัพยทจำกกำรประกันภัยต่อประกอบไปดอวยจำนวนเงินคอำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ เงิ นมัดจำที่
วำงไวอจำกกำรรับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินคอำงรับจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบดอวยค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จคอำงรับ ค่ำสิ นไหมทดแทนคอำง
รับ และรำยกำรคอำงรับอื่นๆ จำกบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเวอนเบี้ยประกันภัยคอำงรับ หักค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำฑที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
เก็บเงิ นไม่ไดอ ซึ่ งพิจำรฑำจำกประสบกำรฑท กำรเก็บเงิ น และตำมสถำนะปั จจุบนั ของเงิ นคอำงรับจำก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ฑ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สำรองประกันภัยส่ วนที่ เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อประมำฑขึ้น โดยออำงอิงสัญญำประกันภัยต่อที่
เกี่ยวขอองของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทน คอำงจ่ำยตำม
กฎหมำยว่ำดอวยกำรคำนวฑสำรองประกันภัย
(ข) เจอำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
เจอำหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงดอวยจำนวนเงินคอำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่บริ ษทั
ถือไวอจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เงิ นคอำงจ่ำยจำกบริ ษทั ประกันภัย ต่อประกอบดอวย เบี้ ยประกันภัยต่ อจ่ำย และรำยกำรคอำงจ่ำยอื่ นๆ
ใหอกบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเวอนค่ำสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ แสดงรำยกำรสิ นทรัพยทจำกกำรประกันภัยต่อสุ ทธิ ของกิจกำรเดียวกัน (สิ นทรัพยทจำกกำรประกันภัย
ต่อหรื อเจอำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื่อเขอำเงื่อนไขกำรหักกลบทุกขออดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู อไวอในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ำยชำระจำนวนที่รับรู อไวอในงบแสดงฐำนะกำรเงินดอวยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับประโยชนทจำกสิ นทรัพยทในเวลำเดียวกับที่จ่ำยชำระหนี้สิน
5.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพยทตำมจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ยทเพื่ อคอำ แสดงตำมมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพยทบนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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(ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พยทเผื่อขำยแสดงตำมมูล ค่ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพยทดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อไดอ
จำหน่ำยหลักทรัพยทน้ นั ออกไป
(ค) เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รั บรู อ ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แทอจริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู อน้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับ ดอกเบี้ยรับ ตรำสำรหนี้
จัดเป็ นประเภทที่จะถือจนครบกำหนดเมื่อบริ ษทั ฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไวอ
จนครบกำหนดไถ่ถอน
(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมตอองกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตำมรำคำ
ทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรดออยค่ำ (ถอำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพยทในควำมตอองกำรของตลำดคำนวฑจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ฑ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดทอำยของปี ของตลำดหลักทรั พยทแห่ งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวฑโดยใชออตั รำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวฑจำกมูลค่ำ
สิ นทรัพยทสุทธิ
ในกรฑี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุนจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯ จะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใชอมูลค่ำยุติธรรม ฑ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำ
ทุนและมูลค่ำยุติธรรม ฑ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อแสดงเป็ นผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำยในส่ วนของเจอำของแลอวแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
บริ ษทั ฯบันทึกรำยกำรซื้ อขำยเงินลงทุนตำมเกฑ์ทวนั ที่เกิดรำยกำร (Trade date accounting)
เมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ไดอรับกับตอนทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึก รับรูอ
เป็ นรำยไดอหรื อค่ำใชอจ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน บริ ษทั ฯใชอวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวฑ
ตอนทุนของเงินลงทุน
5.7 เงินให้ ก้ ูยมื และค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงินใหอกยูอ มื แสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะไดอรับ บริ ษทั ฯ บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงินใหอกยูอ ืมสำหรับผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บจำกลูกหนี้ ไม่ไดอ โดยกำรวิเครำะหทและประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ของลูกหนี้แต่ละรำยและมูลค่ำหลักประกันประกอบ
5.8 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพยทสินรอกำรขำยตำมที่กำหนดโดย คปภ. ใหอแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดออยค่ำ ทรัพยทสินรอกำรขำย
ดังกล่ำวหมำยถึง (1) ทรัพยทสินที่ตกเป็ นของบริ ษทั ฯ เนื่ องจำกกำรชำระหนี้ หรื อเนื่ องจำกกำรที่บริ ษทั ฯไดอ
ซื้ อทรัพยทสินที่จำนองไวอกบั บริ ษทั ฯนั้นจำกกำรขำยทอดตลำดโดยคำสั่งศำลหรื อเจอำพนักงำนพิทกั ษททรัพยท
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รวมทั้งกำรเขอำครอบครองทรัพยทสินจำกกำรใหอเช่ำกำรเงินหรื อกำรใหอเช่ำซื้ อ (2) ที่ดิน อำคำร และทรัพยทสิน
อื่น รวมทั้งสิ ทธิ กำรเช่ำเพื่อใชอดำเนินธุ รกิจหรื อสำหรับพนักงำนซึ่ งมิไดอใชอเพื่อกำรดังกล่ำวแลอว
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5.9 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรฑทแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่
กำรดออยค่ำของสิ นทรัพยท (ถอำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรฑทคำนวฑจำกรำคำทุนของสิ นทรัพยทโดยวิธีเสอนตรงตำมอำยุกำรใชองำน
โดยประมำฑดังนี้
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรฑทสำนักงำน
ยำนพำหนะ
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ค่ำเสื่ อมรำคำรับรู อเป็ นค่ำใชอจ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพยทระหว่ำงก่อสรอำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรฑท ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพยทหรื อคำดว่ำจะไม่ไดอรับ
ประโยชนทเชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชอหรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพยท รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพยทจะรับรู อในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพยทน้ นั ออกจำกบัญชี
5.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ตอน ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ยทไ ม่ มี ต ัวตนตำมรำคำทุ น ภำยหลัง กำรรั บ รู อ ร ำยกำรเริ่ ม แรก
สิ นทรัพยทไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรดออยค่ำ (ถอำมี)
บริ ษ ัท ฯตัด จำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ยทไ ม่ มี ต ัวตนที่ มี อ ำยุ ก ำรใหอป ระโยชนท จำกัด อย่ำ งมี ร ะบบตลอดอำยุ ก ำรใหอ
ประโยชนทเชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพยทน้ นั และจะประเมินกำรดออยค่ำของสิ นทรัพยทดงั กล่ำวเมื่อมีขออ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรั พ ยทน้ ันเกิ ดกำรดออยค่ ำ บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด จำหน่ ำ ยและวิธี ก ำรตัด จำหน่ ำ ยของ
สิ นทรัพยทไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงนออย ค่ำตัดจำหน่ ำยรับรู อ เป็ นค่ำใชอจ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพยทไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรใหอประโยชนทจำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท มีอำยุกำรใหอประโยชนท 3 - 5 ปี
5.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนบริ ษทั ฯจะทำกำรประเมิ นกำรดออยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุ ปกรฑท และ
สิ นทรัพยทไม่มีตวั ตน หำกมี ขออ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพยทดงั กล่ำวอำจดออยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู อ ขำดทุนจำกกำรดออยค่ำใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดอรับคื นของสิ นทรัพยทมีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
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สิ นทรัพยทน้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะไดอรับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักตอนทุนในกำรขำยของสิ นทรัพยทหรื อ
มูลค่ำจำกกำรใชอสินทรัพยทแลอวแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
หำกในกำรประเมิ นกำรดออยค่ ำของสิ นทรั พ ยท มี ข ออบ่ง ชี้ ที่ แสดงใหอเห็ นว่ำ ผลขำดทุ นจำกกำรดออยค่ ำของ
สิ น ทรั พ ยทที่ รั บ รู อ ใ นงวดก่ อ นไดอห มดไปหรื อลดลง บริ ษ ัท ฯจะประมำฑมู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะไดอรับ คื นของ
สิ นทรัพยทน้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำที่ รับรู อ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ ยนแปลง
ประมำฑกำรที่ใชอกำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดอรับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู อผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำครั้งล่ำสุ ด
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพยทที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำตอองไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่ควรจะเป็ น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู อผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำของสิ นทรัพยทในงวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯ
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำของสิ นทรัพยทโดยรับรู อไปในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
5.12 สำรองเบีย้ ประกันภัย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเที ยบมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับ
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ หำกมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่ำสำรอง
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ บริ ษทั ฯจะรับรู อ ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่
สิ้ นสุ ดในงบกำรเงิน
(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอซ่ ึ งคำนวฑจำกเบี้ยประกันภัยรับก่อนกำรเอำประกันภัยต่อ
ดอวยวิธีกำรดังนี้
กำรประกันอัคคีภยั กำรประกันภัยทำงทะเล - วิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่ งส่ วนยีส่ ิ บสี่ )
และกำรประกันภัยขนส่ ง (ตัวเรื อ)
กำรประกันภัยรถยนตทและภัยเบ็ดเตล็ด
กำรประกันภัยขนส่ งเฉพำะเที่ยว กำรประกัน - รออยละรออยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วนั ที่
อุบตั ิเหตุกำรเดินทำงที่มีระยะเวลำคุมอ ครอง
กรมธรรมทประกันภัยเริ่ มมีผลคุมอ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ยังคงใหอควำม
คุมอ ครองแก่ ผูเอ อำประกันภัย
(ข) สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสำรองไวอเพื่อชดใชอค่ำสิ นไหมทดแทน
และค่ำใชอจ่ำยที่เกี่ ยวขอองที่อำจเกิ ดขึ้นในอนำคตสำหรับกำรประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคำนวฑ
โดยวิธีกำรทำงคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใชอกำรประมำฑกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันที่เหลืออยู่ โดยออำงอิงจำกขออมูลในอดีต
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5.13 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ค่ำสิ นไหมทดแทนคอำงจ่ำยบันทึกตำมจำนวนที่จะจ่ำยจริ ง ส่ วนสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อไดอรับ
กำรแจองคำเรี ยกรอองค่ำเสี ยหำยจำกผูเอ อำประกันภัยตำมจำนวนที่ผเู อ อำประกันภัยแจอง และโดยกำรประมำฑกำร
ของฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำฑกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรมทที่เกี่ยวขออง
บริ ษทั ฯไดอบนั ทึ กสำรองเพิ่มเติ มสำหรั บควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ นแลอวแต่ยงั ไม่ไดอมี กำรรำยงำนใหอบริ ษทั ฯ
ทรำบ (incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ งคำนวฑโดยวิธีกำรทำงคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย โดย
คำนวฑจำกประมำฑกำรที่ ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่ คำดว่ำจะจ่ำยใหอแก่ ผูเอ อำประกันภัยในอนำคต
สำหรับควำมสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นแลอวก่อนหรื อ ฑ วันที่ในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสู ญเสี ยที่
บริ ษทั ฯ ไดอรับรำยงำนแลอวและยังไม่ไดอรับรำยงำน สุ ทธิ ดวอ ยค่ำสิ นไหมทดแทนที่ไดอรับรู อไปแลอวในบัญชี
5.14 ผลประโยชน์ พนักงำน
(ก) ผลประโยชนทระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั ฯรับรูอ เงิ นเดื อน ค่ำจอำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะบันทึกเป็ นค่ำใชอจ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
(ข) ผลประโยชนทหลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ทั ฯและพนักงำนไดอร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบดอวยเงิ นที่ พนัก งำนจ่ำ ย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบใหอเป็ นรำยเดือน สิ นทรัพยทของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พไดอแยกออก
จำกสิ นทรัพยทของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใชอจ่ำยในปี ที่
เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ตออ งจ่ำยใหอแก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชนทหลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวฑหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชนทหลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใชอวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมำฑกำรไวอ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเอ ชี่ยวชำญอิสระไดอทำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย
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ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำฑกำรตำมหลัก คฑิ ต ศำสตรท ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชนทหลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู อทนั ทีในส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หนี้ สินของโครงกำรผลประโยชนทหลังออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบดอวย มูลค่ำปั จจุ บนั ของ
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชนท หักดอวย ตอนทุนบริ กำรในอดี ตที่ยงั ไม่ไดอรับรู อ และ ผลกำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำฑกำรตำมหลักคฑิ ตศำสตรท ประกันภัยที่ยงั ไม่ไดอรับรู อ
5.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมำฑกำรหนี้ สิ นไวอใ นบัญชี เมื่ อภำระผูก พันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรฑท ใ นอดี ตไดอ
เกิ ดขึ้ นแลอว และมี ควำมเป็ นไปไดอค่อนขอำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำฑมูลค่ำภำระผูกพันนั้นไดออย่ำงน่ำเชื่อถือ
5.16 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ ำอำคำร และอุปกรฑท ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจอำของส่ วนใหญ่ไม่ไดอโอนไป
ใหอกบั ผูเอ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู อเป็ นค่ำใชอจ่ำยในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเสอนตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
5.17 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใชอในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใชออตั รำแลกเปลี่ยน ฑ วันที่เกิดรำยกำร สิ นทรัพยท
และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดอแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใชออตั รำแลกเปลี่ยน ฑ
วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ย นแปลงในอัตรำแลกเปลี่ ยนรั บรูอ เป็ น
รำยไดอหรื อค่ำใชอจ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.18 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินไดอประกอบดอวยภำษีเงินไดอปัจจุบนั และภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินไดอปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยใหอกบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวฑ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกฑ์ทที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
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บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงิ นไดอรอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพยทและ
หนี้สิน ฑ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพยทและหนี้ สินที่เกี่ยวขอองนั้น โดยใชออตั รำภำษี
ที่มีผลบังคับใชอ ฑ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรั บรู อ หนี้ สิ นภำษี เงิ นไดอรอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตออ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู อ
สิ นทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใชอหกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ไดอใชอในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปไดอค่อนขอำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชอ
ประโยชนทจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใชอหกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ไดอใชอน้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปไดอค่อนขอำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใชอประโยชนท
บริ ษทั ฯจะบันทึ กภำษี เงิ นไดอรอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจอำของหำกภำษี ที่เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวขอองกับ
รำยกำรที่ไดอบนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจอำของ
5.19 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวขอองกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุ มโดยบริ ษทั ฯไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอออม หรื ออยู่ภำยใตอกำรควบคุ มเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วขอองกันยัง หมำยรวมถึ ง บุ ค คลซึ่ ง มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอออม ซึ่ งทำใหอมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบอ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของ
บริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.20 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะไดอรับจำกกำรขำยสิ นทรัพยทหรื อเป็ นรำคำที่จะตอองจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินใหอผูออ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผูซอ ้ื อและผูขอ ำย (ผูรอ ่ วมใน
ตลำด) ฑ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใชอรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พยทและหนี้ สิ นซึ่ ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวขอองกำหนดใหอตอองวัดมูลค่ ำดอวยมูลค่ ำ
ยุติธรรม ยกเวอนในกรฑี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพยทหรื อหนี้ สินที่มีลกั ษฑะเดี ยวกันหรื อ
ไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องไดอ บริ ษทั ฯจะประมำฑมูลค่ำยุติธรรมโดยใชอเทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรฑท และพยำยำมใชอขออ มูลที่สำมำรถสังเกตไดอที่เกี่ยวขอองกับ
สิ นทรัพยทหรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นใหอมำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใชอวดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพยทและหนี้ สินในงบกำรเงิ น
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของขออมูลที่นำมำใชอในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใชอขออ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพยทหรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
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ระดับ 2 ใชอข ออ มู ล อื่ น ที่ ส ำมำรถสั ง เกตไดอข องสิ น ทรั พ ยทห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นขออ มู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอออม
ระดับ 3 ใชอขออ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตไดอ เช่น ขออมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำฑขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนบริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพยทและหนี้สินที่ถืออยู่ ฑ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯจำเป็ นตอองใชอดุลยพินิจ
และกำรประมำฑกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใชอดุลยพินิจและกำรประมำฑกำรดังกล่ ำวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อขออมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำฑกำรไวอ กำรใชอดุลยพินิจและกำรประมำฑกำรทำงบัญชี ที่
สำคัญมีดงั นี้

6.1 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีข้ องเบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและเงินค้ ำงรับจำกกำรประกันภัยต่ อ
ในกำรประมำฑค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของเบี้ยประกันภัยคอำงรับและเงิ นคอำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ ฝ่ ำย
บริ หำรจำเป็ นตอองใชอดุลยพินิจในกำรประมำฑกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดย
คำนึ งถึ งประสบกำรฑท กำรเก็บเงิ นในอดี ต อำยุของหนี้ ที่คงคอำงและสภำวะเศรษฐกิ จที่เป็ นอยู่ในขฑะนั้น
เป็ นตอน
6.2 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
บริ ษทั ฯจะดออยค่ำเงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ยทเผื่อขำยและเงิ นลงทุ นทัว่ ไปเมื่ อมูล ค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุ น
ดังกล่ำวไดอลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขออ บ่งชี้ของกำรดออยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำ
เงินลงทุนดังกล่ำวไดอลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นตอองใชอดุลยพินิจของ
ฝ่ ำยบริ หำร
6.3 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวฑค่ ำ เสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรฑท ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นตอองท ำกำรประมำฑอำยุก ำรใหอ
ประโยชนทและมูลค่ำซำกเมื่อเลิกใชองำนของอำคำรและอุปกรฑท และตอองทบทวนอำยุกำรใหอประโยชนทและ
มูลค่ำซำกใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นตอองสอบทำนกำรดออยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรฑท ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรดออยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดอรับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพยทน้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นตอองใชอดุลยพินิจที่เกี่ ยวขอองกับกำรคำดกำรฑท รำยไดอและค่ำใชอจ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพยทน้ นั
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6.4 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
ในกำรบันทึ ก และวัดมู ล ค่ำ ของสิ นทรั พยทไ ม่ มีตวั ตน ฑ วันที่ ไ ดอมำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดออยค่ ำ ใน
ภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นตอองประมำฑกำรกระแสเงิ นสดที่คำดว่ำจะไดอรับในอนำคตจำกสิ นทรัพยทหรื อ
หน่ วยของสิ นทรั พยทที่ก่อใหอเกิ ดเงิ นสด รวมทั้งกำรเลื อกอัตรำคิ ดลดที่ เหมำะสมในกำรคำนวฑหำมูลค่ ำ
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
6.5 สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู อสินทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใชอหกั ภำษีและขำดทุนทำง
ภำษี ที่ไม่ไดอใชอเมื่ อมี ควำมเป็ นไปไดอค่อนขอำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่ จะใชอ
ประโยชนทจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นตอองประมำฑกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู อจำนวนสิ นทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรฑำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
6.6 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ฑ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯตอองประมำฑกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทน
คอำงจ่ำยโดยแยกพิจำรฑำสองส่ วน คือ ส่ วนของค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริ ษทั ฯไดอรับรำยงำนควำม
เสี ย หำยแลอว และส่ วนของควำมเสี ย หำยที่ เกิ ดขึ้ นแลอวแต่ บ ริ ษ ทั ฯยัง ไม่ ไ ดอรับ รำยงำน (incurred but not
reported - IBNR) ซึ่ งตอองใชอวิธีกำรทำงคฑิ ตศำสตรท ประกันภัยที่เป็ นมำตรฐำนสำกล เช่น วิธี Chain Ladder
หรื อวิธี Bornheutter-Ferguson ในกำรประมำฑกำร
ขออสมมติหลักที่ใชอในวิธีกำรทำงคฑิ ตศำสตรท ประกันภัยดังกล่ำวประกอบดอวยขออมูลในอดี ต ซึ่ งไดอแก่ กำร
เปลี่ยนแปลงประมำฑกำรค่ำสิ นไหมทดแทน กำรจ่ำยชำระค่ำสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ค่ำสิ นไหมทดแทน
เฉลี่ย จำนวนครั้งของค่ำสิ นไหม เป็ นตอน ในกำรคำนวฑตำมวิธีกำรทำงคฑิ ตศำสตรท ประกันภัยนี้ จะทำกำร
วิเครำะหทตำมประเภทของกำรรับประกันภัย และตอองใชอนกั คฑิ ตศำสตรท ประกันภัย (Actuary) ซึ่ งเป็ นผูทอ ี่มี
ควำมรูอควำมสำมำรถ ประสบกำรฑท และมีควำมเขอำใจในธุ รกิจประกันภัยและควำมเขอำใจในผลิตภัฑ์ทของ
บริ ษทั ฯเป็ นผูวอ ิเครำะหท อย่ำงไรก็ตำม ประมำฑกำรดังกล่ำวเป็ นกำรคำดกำรฑท เหตุกำรฑท ในอนำคต จึงอำจ
แตกต่ำงกับผลลัพธทที่เกิดขึ้นจริ งไดอ
6.7 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สำรองประกันภัยสำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคำนวฑตำมวิธีกำรทำงคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย โดยใชอ
กำรประมำฑกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันที่เหลื ออยู่ ซึ่ ง
กำรประมำฑเงิ นสำรองดังกล่ ำวจำเป็ นตอองใชอดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งออำงอิ งจำกขออมูลในอดี ตและ
ประมำฑกำรอย่ำงดีที่สุด ฑ ขฑะนั้น
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6.8 หนีส้ ิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชนทประมำฑขึ้นตำมหลักคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย ซึ่ งตอองอำศัยขออสมมติต่ำง ๆ
ในกำรประมำฑกำรนั้น เช่ น อัตรำคิ ดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต อัตรำมรฑะ และอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นตอน
6.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมี หนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้นจำกกำรถูกฟอ องรอ องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรไดอใชอดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟอ องรอ องแลอวและเชื่ อมัน่ ว่ำควำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้นจะไม่เกินกว่ำจำนวนที่ไดอบนั ทึกไวอ
แลอวในงบกำรเงิน
6.10 สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรฑำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรไดอ
ใชอดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรฑำว่ำบริ ษทั ฯไดอโอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชนทในสิ นทรัพยทที่เช่ำดังกล่ำวแลอวหรื อไม่
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อสิ้ นกำหนดระยะเวลำ
รวมเงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
หัก: เงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินอื่นที่มีระยะเวลำ
ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือนนับแต่วนั ที่ไดอมำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

2558
143,224
77,005,491
920,000,000
997,148,715

(หน่วย: บำท)
2557
137,552
111,108,448
1,055,643,500
1,166,889,500

(920,000,000)
77,148,715

(1,055,643,500)
111,246,000
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8.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคอำงรับโดยจำแนกอำยุตำมเงินตอนที่คำอ ง
ชำระนับตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระตำมกฎหมำยว่ำดอวยกำรเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงไดอดงั นี้
(หน่วย: บำท)

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
คอำงรับไม่เกิน 30 วัน
คอำงรับ 31 - 60 วัน
คอำงรับ 61 - 90 วัน
คอำงรับ 91 วัน - 1 ปี
คอำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยคอำงรับ
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยคอำงรับ - สุ ทธิ

จำกผูเอ อำ
ประกันภัย
732,391
702,505
61,860
399,122
4,177,807
12,409
6,086,094
(216,389)
5,869,705

2558
จำกตัวแทนและ
นำยหนอำ
จำกกำรรับ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
156,810,129
30,174,771
22,409
12,942,519
3,318
3,514,491
884
5,399,881
3,119
7,433,675
216,275,466
29,730
(19,391,733)
196,883,733
29,730

รวม
157,542,520
30,899,685
13,007,697
3,914,497
9,580,807
7,446,084
222,391,290
(19,608,122)
202,783,168
(หน่วย: บำท)

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
คอำงรับไม่เกิน 30 วัน
คอำงรับ 31 - 60 วัน
คอำงรับ 61 - 90 วัน
คอำงรับ 91 วัน - 1 ปี
คอำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยคอำงรับ

จำกผูเอ อำ
ประกันภัย
122,899
1,431,658
1,684,995
770,782
2,912,578
17,346
6,940,258

2557
จำกตัวแทนและ
นำยหนอำ
จำกกำรรับ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
2,019,930
121,075,901
60,578
28,127,286
3,318
8,687,317
108,298
1,631,579
1,048
10,112,603
171,654,616
173,242

รวม
2,142,829
122,568,137
29,815,599
9,566,397
4,545,205
10,129,949
178,768,116
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หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยคอำงรับ - สุ ทธิ

(2,663,006)
4,277,252

(28,633,496)
143,021,120

173,242

(31,296,502)
147,471,614

สำหรั บเบี้ ย ประกันภัยคอำงรั บ จำกตัวแทนและนำยหนอำ บริ ษทั ฯไดอกำหนดหลักเกฑ์ทกำรติ ดตำมหนี้ ใ หอ
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำดอวยกำรเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ำกำหนดรับชำระ บริ ษทั ฯไดอดำเนิ นกำร
ตำมขออกำหนดของกฎหมำยกับตัวแทนและนำยหนอำเป็ นกรฑี ไป
9.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ

เงินวำงไวอจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินคอำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
รวมสิ นทรัพยทจำกกำรประกันภัยต่อ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินคอำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สิ นทรัพยทจำกกำรประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2558
2,929
60,048,485
312,014,286
372,065,700

(หน่วย: บำท)
2557
2,929
43,624,720
202,133,858
245,761,507

(467,252)
(4,926,576)
366,671,872

(5,054,274)
240,707,233

ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคอำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อโดยจำแนกอำยุ
ตำมเงินตอนที่คำอ งชำระแสดงไดอดงั นี้

คอำงรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน
รวมเงินคอำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินคอำรับจำกกำรประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2558
60,048,485
60,048,485
(467,252)
59,581,233

(หน่วย: บำท)
2557
43,624,720
43,624,720
43,624,720

19

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุนอ ทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ

92,389,643
7,225,832
99,615,475

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2558
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม

35,539
272,864
308,403

(8,202,138)
(8,202,138)

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

2.55
0.22
0.01
2.78
(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุนอ ทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ

65,632,839
13,423,815
79,056,654

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2557
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม

1,363,227
26,989
132,032
1,522,248

-

66,996,066
13,450,804
132,032
80,578,902

2.25
0.45
0.00
2.70

10.2 เงินลงทุนเผือ่ ขำย
(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุนอ ทุน
หน่วยลงทุน
หุนอ กูอ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรดออยค่ำ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย -

20,446,128
507,322,284
40,030,784
567,799,196
(2,280,600)
565,518,596

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2558
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม

2,278,239
1,670,741
3,948,980
3,948,980

(27,645,327)
(27,645,327)
(27,645,327)

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

0.69
14.52
1.26
16.47
(0.07)
16.40
20

สุ ทธิ
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(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุนอ ทุน
หน่วยลงทุน
หุนอ กูอ
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย

16,852,899
278,316,129
40,041,365
335,210,393

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2557
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

3,643,347
670,364
4,313,711

(11,357,116)
(11,357,116)

20,496,246
266,959,013
40,711,729
328,166,988

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม
0.69
8.95
1.37
11.01

10.3 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
2558
รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
หุนอ กูรอ ัฐวิสำหกิจ
สลำกออมทรัพยท
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุนอ กูอ
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินเกินกว่ ำ 3 เดือน
เงินฝำกธนำคำรพำฑิ ชยท
รวม
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด

2557

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม

รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

(หน่วย: บำท)

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม

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

8.74
3.43
2.15
1.20
15.52

410,056,209
60,007,173
50,087,660
29,000,000
549,151,042

13.75
2.01
1.68
0.97
18.42

268,246,965
268,246,965

8.12
8.12

147,652,558
147,652,558

4.95
4.95

27.85 1,055,643,500
27.85 1,055,643,500
51.49 1,752,447,100

35.41
35.41
58.77

920,000,000
920,000,000
1,700,561,145

10.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
(หน่วย: บำท)
2558
รำคำทุน
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมตอองกำรของตลำด
- ในประเทศ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

2,048,020
2,048,020

2557

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม
0.06
0.06

รำคำทุน
2,048,020
2,048,020

รออยละต่อ
สิ นทรัพยทรวม
0.07
0.07
22

10.5 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
(หน่วย: บำท)
2558
ครบกำหนด
1 – 5 ปี

นออยกว่ำ 1 ปี
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
หลักทรัพย์ เอกชน
หุอนกูอ
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
หุอนกูรอ ัฐวิสำหกิจ
สลำกออมทรัพยท
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุอนกูอ
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบ
กำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินฝำกธนำคำรพำฑิ ชยท
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กำหนด

2557
เกิน 5 ปี

รวม

ครบกำหนด
1 – 5 ปี

นออยกว่ำ 1 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

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

-

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

-

40,041,365
670,364
40,711,729

-

40,041,365
670,364
40,711,729

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

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

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

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

122,354,333
10,007,173
132,361,506

212,332,866
40,087,660
29,000,000
281,420,526

75,369,010
50,000,000
10,000,000
135,369,010

410,056,209
60,007,173
50,087,660
29,000,000
549,151,042

15,000,000
15,000,000

117,428,198
117,428,198

135,818,767
135,818,767

268,246,965
268,246,965

30,000,000
30,000,000

52,434,997
52,434,997

65,217,561
65,217,561

147,652,558
147,652,558

700,000,000
700,000,000

220,000,000
220,000,000

-

920,000,000
920,000,000

965,643,500
965,643,500

90,000,000
90,000,000

-

1,055,643,500
1,055,643,500

756,850,000

609,786,575

333,924,570

1,700,561,145

1,128,005,006

423,855,523

200,586,571

1,752,447,100

ฑ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 และ 2557 พัน ธบัต รบำงส่ ว นไดอน ำไปวำงไวอก ับ นำยทะเบี ย นส ำนัก งำน
คฑะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย และไดอนำไปวำงค้ ำประกัน ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
ภำระผูกพันทำงปฏิ บตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ตำมที่ไดอเปิ ดเผยไวอในหมำยเหตุขออ 27, 28
และ 29
10.6 ผลกำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
ผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ฑ วันตอนปี
ตีมลู ค่ำเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี
โอน (กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหว่ำงปี
ไปรับรู อในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ฑ วันสิ้ นปี
บวก: ภำษีเงินไดอ
ผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย - สุ ทธิ

(7,043,405)
(19,571,474)

(10,581,249)
4,695,927

2,918,532

(1,158,083)

(23,696,347)
4,739,269
(18,957,078)

(7,043,405)
1,408,681
(5,634,724)
23

จำกภำษีเงินไดอ

11. เงินให้ ก้ ูยมื และดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินใหอกยูอ ืมและดอกเบี้ยคอำงรับโดยจำแนกอำยุตำม
เงินตอนและดอกเบี้ยที่คำอ งชำระแสดงไดอดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2558

ระยะเวลำคอำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
เงินใหอกยูอ มื และดอกเบี้ย
คอำงรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพยทสินจำนองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินตอน
คอำงรับ
6,300,255
1,409
6,300,255
6,300,255

อื่น ๆ
เงินตอน
375,765

ดอกเบี้ย
คอำงรับ
-

เงินตอน
6,676,020

รวม
ดอกเบี้ย
คอำงรับ
1,409

1,409
-

314,526
690,291
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

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

203,847
205,256
(203,847)

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

1,409

375,765

-

6,676,020

1,409(1)

6,677,429

รวม
6,677,429

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รำยไดอจำกกำรลงทุนคอำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: บำท)
2557

ระยะเวลำคอำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
เงินใหอกยูอ มื และดอกเบี้ย
คอำงรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพยทสินจำนองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินตอน
คอำงรับ
7,635,330
3,923

อื่น ๆ
เงินตอน
709,485

-

เงินตอน
8,344,815

รวม
ดอกเบี้ย
คอำงรับ
3,923

รวม
8,348,738

ดอกเบี้ย
คอำงรับ

7,635,330
-

3,923
-

314,526
1,024,011
(314,526)

203,847
203,847
(203,847)

314,526
8,659,341
(314,526)

203,847
207,770
(203,847)

518,373
8,867,111
(518,373)

7,635,330

3,923

709,485

-

8,344,815

3,923(1)

8,348,738

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รำยไดอจำกกำรลงทุนคอำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินใหอกยูอ ืมแก่พนักงำนโดยมีบุคคลค้ ำประกัน กำหนดวงเงินกูสอ ู งสุ ดไม่เกิ น 20 เท่ำของเงินเดือน แต่ตออ งไม่
เกิ น 500,000 บำท กรฑี เงิ นใหอกูอยืมที่มีอสังหำริ มทรั พยทจำนองเป็ นประกัน วงเงิ นกูอสูงสุ ดไม่เกิ นรอ อยละ 90
ของรำคำประเมินอสังหำริ มทรัพยท และจะพิจำรฑำจำกวัตถุประสงคทที่ขอกูรอ วมทั้งควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ ของผูขอ อกูอ อัตรำดอกเบี้ยเงิ นใหอกูยอ ืมอำจพิจำรฑำเพิ่มหรื อลดจำกอัตรำดอกเบี้ยเงิ นกูทอ วั่ ไปของธนำคำร
พำฑิ ชยทไดอ
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12. ทรัพย์สินรอกำรขำย
(หน่วย: บำท)
2557
9,387,383
(2,072,770)
7,314,613

2558
1,030,613
1,030,613

สิ นทรัพยทที่ไดอจำกกำรชำระหนี้ - อสังหำริ มทรัพยท
หัก: ค่ำเผื่อกำรดออยค่ำ
ทรัพยทสินรอกำรขำย - สุทธิ

13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรฑท
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพยท
ระหว่ำง
ก่อสรอำง

รวม

103,472,866
(1,435,000)
102,037,866
3,840,000
1,785,000
107,662,866

113,496,711
(5,788,934)
107,707,777
5,760,000
4,504,404
117,972,181

84,402,314
5,572,098
1,285,964
(2,306,720)
88,953,656
8,624,126
2,785,219
(5,938,772)
94,424,229

10,348,862
894,000
11,242,862
1,148,000
(2,189,530)
10,201,332

625,500
660,464
(1,285,964)
9,390,623
(9,074,623)
316,000

312,346,253
7,126,562
(9,530,654)
309,942,161
28,762,749
(8,128,302)
330,576,608

-

76,966,163
7,229,833

73,085,404
5,260,290

6,672,797
1,235,041

-

156,724,364
13,725,164

-

(5,303,502)
78,892,494
3,862,221

(2,249,283)
76,096,411
5,497,976

7,907,838
1,080,462

-

(7,552,785)
162,896,743
10,440,659

-

82,754,715

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

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

-

(8,065,583)
165,271,819

31 ธันวำคม 2557

102,037,866

28,815,283

12,857,245

3,335,024

-

147,045,418

31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

107,662,866

35,217,466

18,705,898

3,402,559

316,000

165,304,789

2557

13,725,164

2558

10,440,659
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ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรฑทจำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแลอว
แต่ยงั ใชอ งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพยทดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำฑ 106.0
ลอำนบำท และ 102.8 ลอำนบำท ตำมลำดับ
14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บำท)
ซอฟตทแวรท
คอมพิวเตอรท
รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
ซื้อซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท
ขำยซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท
31 ธันวำคม 2557
ซื้อซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท
ตัดจำหน่ำยซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่วนที่ขำย
31 ธันวำคม 2557
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่วนที่ตดั จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557

6,545,983
334,200
(11,360)
6,868,823
251,515
(2,928,970)
4,191,368
4,852,849
970,897
(11,358)
5,812,388
908,186
(2,928,741)
3,791,833
1,056,435

31 ธันวำคม 2558
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี

399,535

2557

970,897

2558

908,186

ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมี ซอฟแวรท คอมพิวเตอรท จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำ
หมดแลอวแต่ยงั ใชองำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พยทดงั กล่ ำวมี จำนวนเงิ น
ประมำฑ 3.5 ลอำนบำท และ 3.9 ลอำนบำท ตำมลำดับ
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15. ภำษีเงินได้
15.1 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพยทและหนี้สินภำษีเงินไดอรอตัดบัญชีเกิดจำกควำมแตกต่ำงชัว่ ครำวของภำษีดวอ ยรำยกำรดังต่อไปนี้
2558
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่อำจเกิดขึ้น
แต่ยงั มิไดอรำยงำนใหอบริ ษทั ฯทรำบ (IBNR)
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
สำรองผลประโยชนทพนักงำนคอำงจ่ำยระยะยำว
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพยทเผื่อขำย
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพยทเพื่อคอำ
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพยทเพื่อคอำ
รวม
สิ นทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
2557

5,757,184
42,494,194

8,289,256
30,108,879

16,879,257
25,944,753
7,752,271

13,266,562
30,501,785
6,866,136

4,739,269

1,408,681

1,678,038
105,244,966

90,441,299

105,244,966

(304,449)
(304,449)
90,136,850

15.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปไดอดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินไดอนิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินไดอรอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

(หน่วย: บำท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

(45,468,399)

(42,988,983)

11,557,110
(33,911,289)

6,470,776
(36,518,207)
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จำนวนภำษีเงินไดอที่เกี่ยวขอองกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปไดอดงั นี้
2558
ภำษี เงิ นไดอรอตัดบัญชี ข องรำยกำรที่ จะถู ก บันทึ ก ในส่ วนก ำไร
หรื อขำดทุน ฑ ภำยหลัง:
ตีมูลค่ำเงินลงทุนเพิ่มระหว่ำงปี
ก ำไรจำกกำรขำยเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขำยระหว่ ำ งปี ที่ โ อนไปรั บ รูอ
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
รวม
ภำษีเงิ นไดอรอตัดบัญชี ของรำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง:
ขำดทุนจำกกำรประมำฑกำรตำมหลักคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย
รวมภำษี เงิ นไดอที่เกี่ ยวขอองกับองคทประกอบของกำไร (ขำดทุ น)
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย: บำท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

3,914,295

(939,185)

(583,707)
3,330,588

231,617
(707,568)

220,418

461,536

3,551,006

(246,005)

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอกบั ผลคูฑกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใชอสำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถแสดงไดอดงั นี้
2558

(หน่วย: บำท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอ

177,551,425

201,274,659

อัตรำภำษีเงินไดอนิติบุคคล
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินไดอนิติบุคคล
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิ ของรำยไดอหรื อค่ำใชอจ่ำยที่ไม่ถือเป็ น
รำยไดอหรื อค่ำใชอจ่ำยทำงภำษี
ค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

20%
(35,510,285)

20%
(40,254,931)

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

3,736,724
(36,518,207)
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16. สิ นทรัพย์อนื่

เงินทดรองจ่ำย
ค่ำใชอจ่ำยจ่ำยล่วงหนอำ
ภำษีซ้ื อยังไม่ถึงกำหนด
ค่ำสิ นไหมคอำงรับจำกคู่กรฑี
ตัว๋ เงินรับกำรคอำ
เงินคอำงรับจำกกำรขำยหุนอ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพยทอื่น

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

(หน่วย: บำท)
2557
1,413,365
736,579
3,038,983
2,176,516
6,805,907
20,073,150
12,395,988
46,640,488

2558

(หน่วย: บำท)
2557

17. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เบี้ยประกันภัยต่อคอำงจ่ำย
เงินถือไวอจำกกำรประกันภัยต่อ
รวมเจอำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

88,063,176
33,666,698
121,729,874

66,568,227
43,849,770
110,417,997

18. สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
2558
ยอดคงเหลือตอนปี
589,582,528
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี
1,022,075,952
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทนของปี อุบตั ิเหตุปีก่อน
(61,667,469)
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
จ่ำยระหว่ำงปี
(962,201,212)
587,789,799
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: บำท)
2557
604,279,480
958,378,415
(27,424,704)
(945,650,663)
589,582,528
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ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนคอำงจ่ำยที่เกิด
จำกสัญญำรับประกันภัยต่อจำนวน 0.04 ลอำนบำท และ 0.1 ลอำนบำท ตำมลำดับ
19. สำรองเบีย้ ประกันภัย
สำรองเบี้ ยประกันภัย หมำยถึ ง ภำระผูกพันตำมสัญญำประกันวินำศภัย ซึ่ งเป็ นจำนวนที่ สูงกว่ำระหว่ำง
สำรองเบี้ยประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ และสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
19.1 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือตอนปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยไดอในปี นี้
ยอดคงเหลือปลำยปี

2558
864,240,805
2,015,186,692
(1,793,640,821)
1,085,786,676

(หน่วย: บำท)
2557
832,842,359
1,720,732,634
(1,689,334,188)
864,240,805

2558
554,758,082
1,289,757,629
(1,148,995,262)
695,520,449

(หน่วย: บำท)
2557
583,736,316
1,201,568,465
(1,230,546,699)
554,758,082

2558
28,743,928
38,761,353
67,505,281

(หน่วย: บำท)
2557
21,990,090
34,330,679
56,320,769

19.2 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีย่ งั ไม่ สิ้นสุ ด

ยอดคงเหลือตอนปี
ประมำฑกำรค่ำสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในปี
ควำมเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแลอวในปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
20. ผลประโยชน์ พนักงำนค้ ำงจ่ ำย
ผลประโยชนทพนักงำนคอำงจ่ำยประกอบดอวยรำยกำรดังนี้

ผลประโยชนทระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชนทระยะยำวของพนักงำน
รวม
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จำนวนเงินสำรองผลประโยชนทระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงไดอ
ดังนี้
(หน่วย: บำท)
2558
2557
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชนทตนอ ปี
34,330,679
30,542,419
ตอนทุนบริ กำรในปั จจุบนั
2,263,669
2,048,241
ตอนทุนดอกเบี้ย
1,064,916
1,220,704
ส่ วนที่รับรู อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำฑทำงคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย :
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขออสมมติทำงกำรเงิน
1,102,089
2,307,815
ผลประโยชนทที่จ่ำยในระหว่ำงปี
(1,788,500)
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชนทปลำยปี
38,761,353
34,330,679
ค่ำใชอจ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชนทระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่ วนกำไรหรื อขำดทุนแสดงไดอดงั นี้

ตอนทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ตอนทุนดอกเบี้ย
รวมค่ำใชอจ่ำยที่รับรู อในกำไรหรื อขำดทุน

2558
2,263,669
1,064,916
3,328,585

(หน่วย: บำท)
2557
2,048,241
1,220,704
3,268,945

ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ ำยชำระผลประโยชนทระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี
ขอำงหนอำ เป็ นจำนวนประมำฑ 2.6 ลอำนบำท
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชนทระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ฯประมำฑ 13 ปี และ 13 ปี ตำมลำดับ
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำฑกำรตำมหลักคฑิ ตศำสตรท ประกันภัย ฑ วันประเมินสรุ ปไดอดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มของเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

(หน่วย: รออยละต่อปี )
2558
2557
2.8
3.2
4.5 - 7.0
4.5 - 7.0
7.0 - 18.0
7.0 - 18.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชนทระยะยำว
ของพนักงำน ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปไดอดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน

สมมติฐำน
เพิม่ ขึ้น
รออยละต่อปี

สำรอง
ผลประโยชนท
ระยะยำวของ
พนักงำน ฑ วันที่
31 ธันวำคม 2558
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
บำท

1.0
1.0

(2,653,289)
3,718,848

1.0
1.0

3,022,114
(3,307,942)

20.0

(2,692,281)

20.0

3,224,819

สมมติฐำนลดลง
รออยละต่อปี

สำรอง
ผลประโยชนท
ระยะยำวของ
พนักงำน ฑ วันที่
31 ธันวำคม 2558
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
บำท

21. หนีส้ ิ นอื่น

เจอำหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีเงินไดอหกั ฑ ที่จ่ำยคอำงจ่ำย
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนด
ค่ำใชอจ่ำยคอำงจ่ำย
เงินรับฝำกจำกตัวแทน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2558
6,823,477
2,157,958
12,073,271
27,276,206
44,669,564
15,994,780
108,995,256

(หน่วย: บำท)
2557
5,343,558
2,272,317
9,544,386
21,961,099
21,764,430
9,892,708
70,778,498
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22. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใตอบทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯตอองจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ ง ไวอเป็ นทุ นสำรองไม่นออยกว่ำรอ อยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หักดอวยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถอำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นออ ยกว่ำรออยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงิ นปั นผลไดอ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯไดอจดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไวอครบถอวนแลอว
23. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
2558
ค่ำใชอจ่ำยพนักงำนที่ไม่ใช่ค่ำใชอจ่ำยกำรรับประกันภัย
และกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำใชอจ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรฑทที่ไม่ใช่ค่ำใชอจ่ำย
กำรรับประกันภัย
ค่ำภำษีอำกร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)

(หน่วย: บำท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

98,306,877

87,699,025

ค่ำใชอจ่ำยในกำรดำเนิ นงำนอื่น

72,027,974
1,141,023
(11,561,032)
129,098,300

77,038,240
629,584
11,352,775
113,113,667

รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

289,013,142

289,833,291

24. ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน

เงินเดือนและค่ำแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงกำรผลประโยชนทพนักงำนที่กำหนดไวอ
ผลประโยชนทอื่น ๆ

191,687,406
1,270,899
5,979,415
8,303,309

(หน่วย: บำท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
162,199,588
1,236,047
5,408,033
11,537,463

รวมค่ำใชอจ่ำยพนักงำน

207,241,029

180,381,131

2558
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บริ ษทั ฯและพนักงำนของบริ ษทั ฯไดอร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบดอวยเงิ นที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดือนในอัตรำรออยละ 3 ถึง 6 และเงินที่
บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบใหอในอัตรำรออยละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน กองทุนสำรอง
เลี้ ย งชี พ นี้ บริ ห ำรโดยผูจอ ดั กำรกองทุ นที่ ไ ดอรับ อนุ ญ ำตจำกกระทรวงกำรคลัง ในระหว่ำ งปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯไดอจ่ำยสมทบเขอำกองทุนเป็ นจำนวนเงินประมำฑ 7.9 ลอำนบำท และ 6.4
ลอำนบำท ตำมลำดับ
25. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ อนขั้นพื้นฐำนคำนวฑโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถอ ือหุ อนของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ดอวยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ นอ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
26. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
26.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในกำรพิ จำรฑำควำมสั ม พันธท ระหว่ำ งกิ จกำรที่ เกี่ ย วขอองกันแต่ ล ะรำยกำร บริ ษ ทั ฯค ำนึ ง ถึ ง เนื้ อหำของ
ควำมสัมพันธทมำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ลักษฑะควำมสัมพันธทระหว่ำงบริ ษทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวขอองกันสำมำรถสรุ ปไดอดงั นี้
รำยชื่อกิจกำรที่เกี่ยวขอองกัน
ควำมสัมพันธทกบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด
มีผถู อ ือหุ นอ ร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหำชน)
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชียพัทยำ โฮเต็ล จำกัด
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เซี ยรท พร็ อพเพอรท ต้ ี จำกัด (มหำชน)
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชีย แอรท พอรท ท โฮเต็ล จำกัด
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
มีกรรมกำรร่ วมกัน
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26.2 รำยกำรระหว่ำงกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมี รำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวขอองกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำ ว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรคอำและเกฑ์ทตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวขอองกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปไดอดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2558
2557
เบีย้ ประกันภัยรับ(2)
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด(1)
887,956,706
928,308,723
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหำชน)
1,747,536
1,084,929
บริ ษทั เอเชียพัทยำโฮเต็ล จำกัด
738,027
619,671
บริ ษทั เซี ยรท พร็ อพเพอรท ต้ ี จำกัด (มหำชน)
5,135,922
2,936,611
บริ ษทั เอเชีย แอรท พอรท ท โฮเต็ล จำกัด
1,138,433
653,976
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จ
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด
152,730,697
161,361,410
ค่ ำเช่ ำอำคำร(3)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
1,160,347
ค่ ำบริกำรอำคำร(3)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
11,822,892
18,472,221
ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรให้ เช่ ำ(4)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
8,293,600
(1)

เบี้ยประกันภัยรับจำกนำยหนอำประกันวินำศภัย

(2)

แสดงอยูใ่ นรำยกำร “เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยไดอสุทธิ” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

(3)

แสดงอยูใ่ นรำยกำร “ค่ำใชอจ่ำยในกำรดำเนินงำน” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

(4)

แสดงเป็ นรำยกำรหักอยูใ่ นรำยไดออื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

เบี้ยประกันภัยรับ
ค่ำจอำงและบำเหน็จ

ค่ำเช่ำอำคำร
ค่ำบริ กำรอำคำร
ค่ำใชอจ่ำยจำกกำรใหอเช่ำ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
เป็ นปกติทำงกำรคอำของกำรรับประกันภัย
เป็ นอัตรำที่ไม่แตกต่ำงจำกนำยหนอำอื่นและไม่เกินอัตรำที่กำหนดโดย
สำนักงำนคฑะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
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26.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงคอำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวขอองกัน ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
2558
เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด
ค่ ำบริกำรอำคำรค้ ำงจ่ ำย (รวมอยู่ในหนีส้ ิ นอืน่ )
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี จำกัด
ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรให้ เช่ ำค้ ำงจ่ ำย (รวมอยู่ในหนีส้ ิ นอื่น)
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด

(หน่วย: บำท)
2557

141,515,627

123,462,787

23,966,820

20,844,161

985,241

-

684,659

-

26.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัทฯมี ค่ ำใชอจ่ ำยผลประโยชนท พนักงำนที่ ใหอ แก่
กรรมกำรและผูบอ ริ หำรดังต่อไปนี้
2558
19.1
0.6
19.7

ผลประโยชนทระยะสั้น
ผลประโยชนทหลังออกจำกงำน
รวม

(หน่วย: ลอำนบำท)
2557
16.6
0.6
17.2

27. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ฑ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯไดอ ว ำงหลั ก ทรั พ ยท ป ระกั น ไวอก ั บ นำยทะเบี ย นตำม
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยดังนี้
(หน่วย: บำท)

พันธบัตรรัฐบำล

2558
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
14,000,000 14,432,513

2557
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
14,000,000 14,093,214
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28. ทรัพย์สินทีจ่ ัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯไดอวำงหลักทรัพยทไวอเป็ นเงินสำรองประกันภัยกับนำยทะเบียน
ตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)

พันธบัตรรัฐบำล

2558
2557
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
180,000,000 189,747,258 180,000,000 188,881,726

29. สิ นทรัพย์ทมี่ ีข้อจำกัดและภำระผูกพัน
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีสินทรัพยทที่มีขออ จำกัดและภำระผูกพัน ดังต่อไปนี้

พันธบัตร

สลำกออมทรัพยท -

ใชอวำงทุเลำกำรบังคับคดีในชั้นศำล
ใชอเป็ นหลักประกันผูขอ บั ขี่
ใชอเป็ นหลักประกันกำรใชอไฟฟอ ำ
ใชอเป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ใชอเป็ นหลักประกันสัญญำว่ำจอำงซ่อม
ใชอเป็ นหลักประกันธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรฑทกำรเกษตร
- ใชอเป็ นหลักประกันผูขอ บั ขี่
เงินฝำกประจำ - ใชอเป็ นหลักประกันผูขอ บั ขี่
- ใชอค้ ำประกันชั้นศำล
รวม

2558
1,850,000
1,650,000
10,000,000
500,000

(หน่วย: บำท)
2557
5,680,000
600,000
300,000
10,000,000
500,000

2,550,000
400,000
3,300,000
20,250,000

2,000,000
200,000
400,000
19,680,000
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30. กำรรำยงำนข้ อมูลตำมประเภทกำรรับประกันภัย
ขออมูลตำมกำรรับประกันภัยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกันภัยไดอดงั นี้
(หน่วย: บำท)

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยไดอ
รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใชอจ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุมอ ครองผูปอ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน
ค่ำใชอจ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

19,902,962
(14,607,344)
5,295,618
(477,242)
4,818,376
5,476,063
10,294,439

1,518,370,117
(9,146,202)
1,509,223,915
(49,126,266)
1,460,097,649
1,460,097,649

367,973,640
(186,633,874)
181,339,766
(74,378,920)
106,960,846
68,801,953
175,762,799

66,535,414
(55,968,115)
10,567,299
(1,074,835)
9,492,464
9,464,231
18,956,695

2,015,186,693
(292,204,323)
1,722,982,370
(127,459,106)
1,595,523,264
91,700,026
1,687,223,290

1,165,293
2,587,592
436,934
4,189,819

789,959,360
238,735,685
52,070,799
29,103,588
1,109,869,432

67,371,237
22,539,415
47,921,413
137,832,065

5,039,239
7,977,309
1,451,054
14,467,602

865,994,161
284,944,620
102,686,840
29,103,588

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ง

42,404,560
(25,848,788)
16,555,772
(2,401,843)
14,153,929
7,957,779
22,111,708

2,459,032
13,104,619
806,640
16,370,291

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

1,282,729,209
289,013,142
1,571,742,351
38

ขออมูลตำมกำรรับประกันภัยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกันภัยไดอดงั นี้
(หน่วย: บำท)

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยไดอ
รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใชอจ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุมอ ครองผูปอ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน
ค่ำใชอจ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

17,896,949
(13,342,116)
4,554,833
(2,040,040)
2,514,793
4,748,018
7,262,811

1,447,144,778
(8,285,308)
1,438,859,470
20,084,623
1,458,944,093
1,458,944,093

173,486,864
(78,836,451)
94,650,413
(17,645,799)
77,004,614
22,972,686
99,977,300

44,115,371
(35,553,770)
8,561,601
752,868
9,314,469
5,985,691
15,300,160

1,720,732,634
(161,581,586)
1,559,151,048
1,695,048
1,560,846,096
46,419,461
1,607,265,557

1,246,195
2,396,352
546,407
4,188,954

835,299,570
232,537,411
41,789,907
19,865,835
1,129,492,723

42,002,925
17,083,044
5,421,119
64,507,088

(3,255,179)
5,485,376
1,380,764
3,610,961

878,039,634
267,061,472
50,090,704
19,865,835
1,215,057,645
289,833,291
1,504,890,936

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ง

38,088,672
(25,563,941)
12,524,731
543,396
13,068,127
12,713,066
25,781,193

2,746,123
9,559,289
952,507
13,257,919

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม
(ปรับปรุ งใหม่)

39

31. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ขออมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคลอองกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู อ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ดอำนกำรดำเนินงำนไดอรับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใชอในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรใหอกบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู อ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดดอำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั คือกรรมกำรผูออ ำนวยกำร
เพื่อวัตถุประสงคทในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯจัดโครงสรอำงองคทกรเป็ นหน่วยธุ รกิจประกันวินำศภัย 2 ส่ วน
งำน คือกำรรับประกันภัยรถและกำรรับประกันภัยอื่น
ผูมอ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงคทใน
กำรตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ กำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรฑำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน สิ นทรัพยทรวมและหนี้ สินรวม
ซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใชอเกฑ์ทเดี ยวกับที่ ใชอในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำน สิ นทรั พยทรวมและ
หนี้สินรวมในงบกำรเงิน
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ขออมูลรำยไดอ กำไรของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
ประกันภัยรถ

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยไดอ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยไดอสุทธิ
รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำย
ในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจอำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใชอจ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุมอ ครองผูปอ ระสบภัย
จำกรถ จำกัด
ค่ำใชอจ่ำยดำเนินงำน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รำยไดอจำกกำรลงทุนสุ ทธิ
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
รำยไดออื่น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
เงินสมทบสำนักงำนคฑะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูปอ ระสบภัย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอ
กำไรสำหรับปี

ประกันภัยอื่น

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

1,518,370,117
(9,146,202)

1,447,144,778
(8,285,308)

496,816,576
(283,058,121)

(49,126,266)
1,460,097,649
1,460,097,649

20,084,623
1,458,944,093
1,458,944,093

789,959,360
238,735,685
52,070,799
29,103,588
288,572,070
1,398,441,502
61,656,147

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

รวม
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

273,587,856
(153,296,278)

2,015,186,693
(292,204,323)

1,720,732,634
(161,581,586)

(78,332,840)
135,425,615
91,700,026
227,125,641

(18,389,575)
101,902,003
46,419,461
148,321,464

(127,459,106)
1,595,523,264
91,700,026
1,687,223,290

1,695,048
1,560,846,096
46,419,461
1,607,265,557

835,299,570
232,537,411
41,789,907

76,034,801
46,208,935
50,616,041

42,740,064
34,524,061
8,300,797

865,994,161
284,944,620
102,686,840

878,039,634
267,061,472
50,090,704

19,865,835
285,964,492
1,415,457,215
43,486,878

441,072
173,300,849
53,824,792

3,868,799
89,433,721
58,887,743

29,103,588
289,013,142
1,571,742,351

19,865,835
289,833,291
1,504,890,936

115,480,939
67,315,785
(5,708,170)
(9,912,434)
23,279,301

102,374,621
82,597,446
10,749,222
389,041
15,864,023

190,455,421

211,974,353

(5,514,105)
(5,014,088)
(2,375,803)

(4,789,554)
(4,288,439)
(1,621,701)

177,551,425
(33,911,289)
143,640,136

201,274,659
(36,518,207)
164,756,452
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สิ นทรัพยทและหนี้สินจำแนกตำมส่ วนงำน ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เป็ นดังนี้
(หน่วย: บำท)

สิ นทรัพย์
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
หนีส้ ิ น
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอื่น

สิ นทรัพยท /
หนี้สินที่
ปั นส่ วนไม่ไดอ

177,515,184
132,402,538

391,939,855
255,776,309

2,733,776,777
2,593,401,722

3,303,231,816
2,981,580,569

1,218,351,360
1,187,426,181

617,388,705
409,686,163

173,204,881
136,217,466

2,008,944,946
1,733,329,810

งบกำรเงิน

ขออมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตรท
บริ ษ ทั ฯดำเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ ำสตรท เดี ย ว คื อประเทศไทย ดัง นั้นรำยไดอและสิ น ทรั พ ยทที่ แ สดงอยู่ใ น
งบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตรทแลอว
ขออมูลเกี่ยวกับลูกคอำรำยใหญ่
ในปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีรำยไดอเบี้ยประกันภัยรับจำกบริ ษทั นำยหนอำรำยใหญ่จำนวนหนึ่งรำย เป็ น
จำนวนเงินประมำฑ 839 ลอำนบำท และ 880 ลอำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งมำจำกส่ วนงำนประกันภัยรถ
32. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมตอนปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมปลำยปี

2558
18,496,351
5,014,088
23,510,439

(หน่วย: บำท)
2557
14,207,912
4,288,439
18,496,351
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33. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ำยที่ประกำศจ่ำยในปี 2558 และ 2557 ประกอบดอวย
อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่ำย
(ลอำนบำท)

เงินปันผลประจำปี 2557 ที่ประชุมสำมัญผูถอ ือหุ อนเมื่อ
วันที่ 29 เมษำยน 2558
เงินปันผลประจำปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผูถอ ือหุ อนเมื่อ
วันที่ 31 มีนำคม 2557

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุ อน
(บำท)

83.40

6.00

90.35

6.50

34. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
34.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯไดอเขอำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวขอองกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่
3 ถึง 20 ปี
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตออ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใตอสัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ไดอ ดังนี้
2558
จ่ำยชำระ:
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

22.1
1.4

(หน่วย: ลอำนบำท)
2557
16.9
1.9

34.2 คดีฟ้องร้ อง
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีคดีถูกฟอ องรอองเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำกกำรเป็ นผูรอ ับประกันภัย ซึ่ ง
ผลของกำรพิจำรฑำดังกล่ ำวยังไม่สิ้ นสุ ด โดยมี ทุนทรั พยทถูกฟอ องเป็ นจำนวนประมำฑ 492.1 ลอำนบำท และ
548.3 ลอำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯไดอบนั ทึกสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนไวอแลอวในงบกำรเงิ นเป็ น
จำนวนประมำฑ 52.7 ลอำนบำท และ 54.2 ลอำนบำท ตำมลำดับ
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35. ลำดับขั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพยทที่วดั มูลค่ำดอวยมูลค่ำยุติธรรมยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2557

31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำตำม
บัญชี
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วย
มูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยทเพื่อคอำ
หุ นอ ทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพยทเผื่อขำย
หุ นอ ทุน
หน่วยลงทุน
หุ นอ กูอ
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
หุ นอ กูรอ ัฐวิสำหกิจ
สลำกออมทรัพยท
หุ นอ กูเอ อกชน
เงินฝำกธนำคำรพำฑิ ชยท
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินใหอกยูอ ืม - สุ ทธิ

มูลค่ำตำม
บัญชี

ระดับ 1

มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

92,389,643
7,225,832
-

84,187,505
272,864

7,261,371
-

-

84,187,505
7,261,371
272,864

65,632,839
13,423,815
-

66,996,066
13,450,805
132,032

20,446,128
505,041,684
40,030,784

22,724,367
73,777,080
-

403,619,277
41,701,525

-

22,724,367
477,396,357
41,701,525

16,852,899
278,316,129
40,041,365

20,496,246
266,959,013
40,711,729

77,148,715

77,148,715

-

-

77,148,715

111,246,000

111,246,000

288,542,669
113,205,960
71,015,551
39,550,000
268,246,965
920,000,000
2,048,020
6,676,020

39,550,000
920,000,000
-

304,177,352
114,988,417
75,024,352
276,509,516
-

2,048,020
6,676,020

304,177,352
114,988,417
75,024,352
39,550,000
276,509,516
920,000,000
2,048,020
6,676,020

มูลค่ำยุติธรรม

รวม

410,056,209 424,330,055
60,007,173
60,014,327
50,087,660
54,043,355
29,000,000
29,000,000
147,652,558 152,309,367
1,055,643,500 1,055,643,500
2,048,020
2,048,020
8,344,815
8,344,815

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
36. เครื่องมือทำงกำรเงิน
36.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ ส ำคัญของบริ ษ ทั ฯตำมที่ นิย ำมอยู่ใ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉ บับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยขออมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบดอวยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เบี้ยประกันภัยคอำงรับ เงินลงทุนในหลักทรัพยท และเงิ นใหอกยูอ ืม บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวขอองกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
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ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงดอำนกำรใหอสินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับเบี้ยประกันภัยคอำงรับ และเงินใหอกยูอ ืมโดยมีทรัพยทสิน
เป็ นประกัน
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของสิ นเชื่อซึ่ งเกิดจำกเงินใหอกยูอ มื และเบี้ยประกันภัยคอำงรับไม่มีสำระสำคัญ
เนื่ องจำกผูกอ ูยอ ืมเงิ นและผูเอ อำประกันภัยของบริ ษทั ฯกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมที่ แตกต่ำงกันและภูมิภำค
ต่ำงๆในประเทศ และมูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคือมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพยทดงั กล่ำวหลังหักค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญที่แสดงไวอในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ นและเงิ นลงทุนใน
หลักทรัพยท
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพยททำงกำรเงิ นที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ ย
และสำหรับสิ นทรัพยททำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกำหนด (แลอวแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ไดอดงั นี้
(หน่วย: ลอำนบำท)
2558
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยท
หลักทรัพยทรัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
สลำกออมทรัพยท
เงินใหอกยูอ มื – สุทธิ
รวม

ภำยใน
1 ปี
64

1 – 5 ปี
-

มำกกว่ำ
5 ปี
-

32
15
700
10
821

243
159
220
30
652

198
136
334

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ลอยตัว
-

ไม่มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย
13

รวม
77

7
7

13

473
310
920
40
7
1,827

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(รออยละต่อปี )
0.00% - 1.60%

3.01% - 7.20%
3.22% - 5.75%
1.75% - 4.00%
0.83% - 1.42%
2.00% - 12.50%
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(หน่วย: ลอำนบำท)
2557
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยท
หลักทรัพยทรัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
สลำกออมทรัพยท
เงินใหอกยูอ มื – สุทธิ
รวม

ภำยใน
1 ปี
101

1 – 5 ปี
-

มำกกว่ำ
5 ปี
-

132
30
966
1,229

253
93
90
29
465

135
65
200

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ลอยตัว
-

ไม่มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย
10

รวม
111

8
8

10

520
188
1,056
29
8
1,912

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(รออยละต่อปี )
0.00% - 1.00%

3.01% - 8.25%
3.68% - 5.75%
2.55% - 4.00%
1.00% - 1.42%
5.38% - 15.00%

ควำมเสี่ ยงสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงดอำนสภำพคล่องคือควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอำจไดอรับควำมเสี ยหำยอันสื บเนื่ องมำจำก กำรที่บริ ษทั ฯ
ไม่สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพยทเป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนไดอเพียงพอตำมควำมตอองกำรและ
ทันต่อเวลำที่บริ ษทั ฯจะตอองนำไปชำระภำระผูกพันไดอเมื่อครบกำหนด บริ ษทั ฯมีกำรควบคุมควำมเสี่ ยงจำก
กำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใหอเพียงพอต่อกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯและเพื่อทำใหอผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯพิจำรฑำว่ำไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญเนื่ องจำกบริ ษทั ฯไม่มีธุรกรรมที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และไม่มีสินทรั พยทและหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศที่ มีสำระสำคัญคงเหลื อ
ฑ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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36.2 มูลค่ ำยุติธรรมเครื่องมือทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้เป็ นกำรสรุ ปเปรี ยบเทียบมูลค่ำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยท
หลักทรัพยทรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
สลำกออมทรัพยท
เงินใหอกยูอ มื - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม

77,148,715

77,148,715

111,246,000

111,246,000

472,764,180
308,277,749
920,000,000
39,550,000
6,676,020

494,190,121
318,211,041
920,000,000
39,550,000
6,676,020

520,151,042
187,693,923
1,055,643,500
29,000,000
8,344,815

538,387,737
193,021,096
1,055,643,500
29,000,000
8,344,815

บริ ษทั ฯมีกำรประมำฑกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกฑ์ทดงั นี้
ก)

สิ นทรัพยททำงกำรเงิ นที่ จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ไดอแก่ เงิ นสดและรำยกำร
เที ยบเท่ำเงิ นสดและเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำฑตำมมูลค่ำตำมบัญชี ที่
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข)
เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวฑโดยใชออตั รำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดอื่น
ค)
เงินลงทุนในตรำสำรทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรฑี ที่เป็ นเงินลงทุนในตรำ
สำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมตอองกำรของตลำด ซึ่ งเป็ นจำนวนที่ไม่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นจึ งถื อตำม
จำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ง)
มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ใหอ กูอยื ม ที่ ใ ชออ ัต รำดอกเบี้ ย แบบลอยตัว และจ ำนวนเงิ น ไม่ มี
สำระสำคัญของกำรใหอสินเชื่อ ถือตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
37. กำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงคทในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯ คือ กำรดำรงไวอซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และกำรดำรงเงินกองทุนตำมควำมเสี่ ยงใหอเป็ นไปตำมขออกำหนดของคปภ.
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38. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธท 2559 ศำลอุทธรฑทมีคำตัดสิ นใหอ บริ ษทั ฯและผูเอ กี่ยวขอองตอองชำระเงินใหอผเู อ อำประกันภัย
รำยหนึ่งเป็ นจำนวน 120.5 ลอำนบำท โดยเป็ นส่ วนของบริ ษทั 78.3 ลอำนบำท (คิดเป็ นจำนวนเงินสุ ทธิ จำกกำรเอำ
ประกันภัยต่อ 1.0 ลอำนบำท) และมีดอกเบี้ยซึ่ งคำนวฑตั้งแต่วนั ที่ 21 ตุลำคม 2554 ถึงวันที่ 29 กุมภำพันธท 2559
และค่ำใชอจ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวขออง จำนวน 43.9 ลอำนบำท โดยเป็ นส่ วนของบริ ษทั ฯ 28.5 ลอำนบำท (คิดเป็ นจำนวน
เงินสุ ทธิ จำกกำรเอำประกันภัยต่อ 0.4 ลอำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯไดอบนั ทึกสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนไวอ
แลอวในงบกำรเงิน ฑ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เป็ นจำนวน 81.6 ลอำนบำท ขฑะนี้ อยูร่ ะหว่ำงกำรยื่นฎี กำต่อศำล
ฎีกำ
39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ไดอรับอนุมตั ิใหอออกโดยกรรมกำรผูมอ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธท 2559
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