
    

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2558 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบด้วย                    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและ   
หมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ    
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 



2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

 

 

นงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพนัธ์ 2559 



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 77,148,715 111,246,000 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 9,177,031 18,376,093 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 8, 26 202,783,168 147,471,614 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 9 366,671,872 240,707,233 
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
      เงินลงทุนเพ่ือคา้ 10.1 91,721,740 80,578,902 
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 10.2 541,822,249 328,166,988 
      เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 10.3 1,700,561,145 1,752,447,100 
      เงินลงทุนทัว่ไป 10.4 2,048,020 2,048,020 
   เงินให้กูย้มื 11 6,676,020 8,344,815 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 12 1,030,613 7,314,613 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 165,304,789 147,045,418 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 399,535 1,056,435 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15.1 105,244,966 90,136,850 
สินทรัพยอ่ื์น 16 32,641,953 46,640,488 
รวมสินทรัพย์ 3,303,231,816     2,981,580,569     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ
หนีสิ้น
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 311,170 9,118,199 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 121,729,874 110,417,997 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั
   ส ารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 18 587,789,799 589,582,528 
   ส ารองเบ้ียประกนัภยั 19.1 1,085,786,676 864,240,805 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 20 67,505,281 56,320,769 
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จคา้งจ่าย 26 36,826,890 32,871,014 
หน้ีสินอ่ืน 21, 26 108,995,256 70,778,498 
รวมหนีสิ้น 2,008,944,946     1,733,329,810     
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 13,900,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 594,436,835 594,436,835 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 22 24,848,787 24,848,787 
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850 6,163,850 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 548,794,476 489,436,011 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 10.6  (18,957,078)  (5,634,724)
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,294,286,870     1,248,250,759     
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,303,231,816     2,981,580,569     

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

-                          -                          

กรรมการ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558





(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่
รำยได้
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 26, 30 1,595,523,264        1,560,846,096        
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 30 91,700,026             46,419,461             
รวมรำยได้ 1,687,223,290        1,607,265,557        
ค่ำใช้จ่ำย
การรับประกนัภยั
   ค่าสินไหมทดแทน
      ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 30 865,994,161           878,039,634           
   ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 26, 30 284,944,620           267,061,472           
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 30 102,686,840           50,090,704             
   เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 30 29,103,588             19,865,835             
   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 23, 26, 30 289,013,142           289,833,291           
รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภยั 1,571,742,351        1,504,890,936        
ก ำไรจำกกำรรับประกันภยั 115,480,939           102,374,621           
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 67,315,785             82,597,446             
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ (5,708,170)              10,749,222             
ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (9,912,434)              389,041                  
รายไดอ่ื้น
   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (1,418,513)              8,377,494               
   อ่ืน ๆ 26 24,697,814             7,486,529               
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 190,455,421           211,974,353           
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
   การประกอบธุรกิจประกนัภยั (5,514,105)              (4,789,554)              
เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั 32 (5,014,088)              (4,288,439)              
เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั (2,375,803)              (1,621,701)              
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 177,551,425           201,274,659           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15.2 (33,911,289)            (36,518,207)            
ก ำไรส ำหรับปี 143,640,136           164,756,452           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในเผ่ือขาย (16,652,942)            3,537,844               
   หกั: ภาษีเงินได้ 15.2 3,330,588               (707,568)                 
   รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,322,354)            2,830,276               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (1,102,089)              (2,307,815)              
   หกั: ภาษีเงินได้ 15.2 220,418                  461,563                  
   รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (881,671)                 (1,846,252)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (14,204,025)            984,024                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 129,436,111           165,740,476           

ก ำไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 10.33                      11.85                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ผลก าไร (ขาดทุน) 
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ยงัไม่ได้ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร วดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 139,000,000        594,436,835        24,848,787          6,163,850      416,875,811      (8,465,000)                          1,172,860,283    
ก าไรส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                           -                     164,756,452      -                                          164,756,452       
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                           -                     (1,846,252)         2,830,276                           984,024              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 33 -                          -                          -                           -                     162,910,200      2,830,276                           165,740,476       
เงินปันผลจ่าย -                          -                          -                           -                     (90,350,000)       -                                          (90,350,000)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 139,000,000        594,436,835        24,848,787          6,163,850      489,436,011      (5,634,724)                          1,248,250,759    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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 าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                           -                     (881,671)            (13,322,354)                        (14,204,025)        
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 33 -                          -                          -                           -                     142,758,465      (13,322,354)                        129,436,111       
เงินปันผลจ่าย -                          -                          -                           -                     (83,400,000)       -                                          (83,400,000)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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    

-                          -                          -                           -                     -                         -                                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                          -                          -                           -                     -                         -                                          -                          

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 1,953,251,540 1,738,986,995 
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  (117,013,510)  (3,088,741)
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (869,753,705)  (846,089,622)
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (99,217,192)  (93,918,364)
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (275,096,062)  (272,352,551)
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  (131,790,428)  (69,956,540)
ดอกเบ้ียรับ 66,169,980 55,205,033 
เงินปันผลรับ 10,344,867 23,562,716 
ค่าใชจ่้ายจากการลงทนุอ่ืน  (2,539,182)  (1,708,707)
รายไดอ่ื้น 22,654,366 15,864,023 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  (243,738,657)  (263,610,667)
ภาษีเงินได้  (54,275,427)  (45,910,248)
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 258,996,590        236,983,327         
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 2,184,873,417 1,645,012,120 
   เงินใหกู้ย้ืม 2,621,906 2,240,311 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 687,884 11,808,359 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 2,188,183,207     1,659,060,790      
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์  (2,367,909,706)  (1,845,213,889)
   เงินใหกู้ย้ืม  (953,112)  (3,510,850)
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (28,762,749)  (7,126,562)
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (251,515)  (334,200)
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (2,397,877,082)    (1,856,185,501)     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (209,693,875)       (197,124,711)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย 33  (83,400,000)  (90,350,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (83,400,000)         (90,350,000)          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (34,097,285)         (50,491,384)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 111,246,000 161,737,384         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 7 77,148,715          111,246,000         

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรรับประกันวินำศภัย ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  767               
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 และจดัท ำข้ึนตำมวิธีกำรบญัชีเก่ียวกบักำรประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกฑ์ทท่ีเก่ียวขออง  
ซ่ึงก ำหนดโดยส ำนกังำนคฑะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) กำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินไดอจดัท ำข้ึนตำมประกำศคฑะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั
ลงวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2553  

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ีเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชอเป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดอจดัท ำข้ึนโดยใชอเกฑ์ทรำคำทุนเดิมเวอนแต่จะไดอเปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชอในปีบญัชีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชอในอนำคต          
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดอปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ี
ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชอส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดอรับกำรปรับปรุงหรือจดัใหอมีข้ึนเพื่อใหอมี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถออยค ำและค ำศพัทท กำรตีควำมและกำรใหอ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผู อใชอมำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขอำงตอนบำงฉบบั
มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงประกอบดอวยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี  
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดใหอกิจกำรตอองรับรูอรำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำฑกำรตำม
หลกัคฑิตศำสตรทประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขฑะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตใหอ
กิจกำรเลือกรับรูอรำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรูอ
ในก ำไรขำดทุนก็ไดอ   

 บริษทัฯไดอเปล่ียนแปลงกำรรับรูอรำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำฑกำรตำมหลักคฑิตศำสตรท
ประกันภยัในงวดปัจจุบนัจำกกำรรับรูอทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนไปเป็นรับรูอทนัทีในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและไดอท ำกำรปรับยออนหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีน ำมำแสดงเป็นขออมูลเปรียบเทียบเสมือนวำ่
บริษทัฯใชอนโยบำยบญัชีน้ีมำตั้งแต่แรก ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวแสดง
อยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขออ 4 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยขออมูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอองวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยทหรือหน้ีสินใดตำมขออก ำหนด
ของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอองอ่ืน กิจกำรจะตอองวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ีและ
ใชอวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตอนไปในกำรรับรูอผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชอมำตรฐำนน้ี  

 มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดอประกำศใชอมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชอ
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดอรับกำรปรับปรุงหรือจดัใหอมีข้ึนเพื่อใหอมีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั ยกเวอน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 มีวตัถุประสงคทเพื่อก ำหนดรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัท่ีออกโดยกิจกำรใดๆ (รวมถึงสัญญำประกนัภยัต่อ) และสัญญำประกนัภยัต่อท่ีกิจกำรถือไวอและ
เพื่อจ ำกดักำรแกอไขวิธีกำรบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยัจนกว่ำโครงกำรระยะท่ีสองของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับสัญญำประกันภัยจะแลอวเสร็จ ทั้ งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ีมี
ขออก ำหนดใหอมีกำรเปิดเผยขออมูลโดยระบุและอธิบำยถึงจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำประกนัภยัในงบ
กำรเงินของผู อรับประกนัภยัและไม่อนุญำตใหอมีกำรบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ียงัมิไดอเกิดข้ึน ฑ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และก ำหนดใหอมีกำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสินจำกกำรประกนัภยัท่ีรับรูอ
แลอวและกำรทดสอบกำรดออยค่ำของสินทรัพยทจำกสัญญำประกันภยัต่อ ทั้งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว มีกำรยกเวอนขออก ำหนดบำงประกำรท่ีก ำหนดใหอผู อรับประกนัภยัปฏิบติัในมำตรฐำนกำร
รำยงำนฉบบัอ่ืนเป็นกำรชั่วครำว ซ่ึงรวมถึงขออก ำหนดท่ีใหอผู อรับประกันภยัพิจำรฑำกรอบในกำรเลือก
นโยบำยบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยั  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินส ำหรับปีท่ีเร่ิมใชอและยงัไม่สำมำรถ
สรุปผลไดอในขฑะน้ี 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯไดอเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบ            
งบกำรเงินขออ 3 (ก) เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมำถือปฏิบติั   

 จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 

(หน่วย: บำท)  

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                     

31 ธนัวำคม 2557 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก ำไรหรือขำดทุน: 

 ค่ำใชอจ่ำยในกำรด ำเนินงำนลดลง (2,307,815) 
ภำษีเงินไดอเพ่ิมข้ึน 461,563 
ก ำไรส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน 1,846,252 
ก ำไรต่อหุอนขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน (บำทต่อหุอน) 0.13 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 

 ผลขำดทุนจำกกำรประมำฑตำมหลกัคฑิตศำสตรทเพ่ิมข้ึน 2,307,815 
ภำษีเงินไดอลดลง (461,563) 
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ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนลดลง (1,846,252) 
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5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยั 

เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดอวย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจำกผู อเอำประกนัภยั และเบ้ียประกยัภยัต่อรับ 
หักดอวยมูลค่ำของกรมธรรมทท่ียกเลิกและกำรส่งคืนเบ้ียประกันภยั และปรับปรุงดอวยส ำรองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ 

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจำกผู อเอำประกนัภยัถือเป็นรำยไดอตำมวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชอในกรมธรรมท
ประกนัภยั ในกรฑีท่ีกรมธรรมทมีอำยุกำรคุอมครองเกิน 1 ปีจะทยอยรับรูอเป็นรำยไดอตำมอำยุกำรใหอ
ควำมคุอมครองเป็นรำยปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรำยไดอเม่ือบริษทัฯไดอรับใบค ำขอเอำประกนัภยัต่อหรือใบแจองกำรเอำ
ประกนัภยัต่อจำกบริษทัผู อเอำประกนัภยัต่อ 

(ข) รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ 

รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัต่อรับรูอเป็นรำยไดอในงวดท่ีไดอใหอบริกำร 

(ค) รำยไดอจำกเงินลงทุน 

รำยไดอดอกเบ้ียจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดอตำมเกฑ์ทคงคอำง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทอจริง 
รำยไดอดอกเบ้ียจำกเงินใหอกูอยืมรับรูอเป็นรำยไดอตำมระยะเวลำของเงินใหอกูอยืม โดยค ำนวฑจำกยอดเงิน
ตอนท่ีคงคอำง ไม่มีกำรตั้งคอำงรับส ำหรับดอกเบ้ียของเงินใหอกูอยืมรำยท่ีผิดนดัช ำระดอกเบ้ียติดต่อกนัเกิน
หกเดือน รำยไดอดอกเบ้ียจำกเงินฝำกรับรูอเป็นรำยไดอตำมระยะเวลำของเงินฝำกตำมเกฑ์ทคงคอำง                  
เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดอเม่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผลเกิดข้ึน 

(ง) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดอหรือค่ำใชอจ่ำย ฑ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 

 เบ้ียประกันภยัต่อจ่ำยจำกกำรเอำประกันภยัต่อรับรูอ เป็นค่ำใชอจ่ำยเม่ือไดอโอนควำมเส่ียงจำกกำร
ประกนัภยัใหอบริษทัรับประกนัภยัต่อแลอว  
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(ข) ค่ำใชอจ่ำยค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ 

 ค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จรับรูอเป็นค่ำใชอจ่ำยทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

 ในกรฑีที่เป็นค่ำจอำงและค่ำนำยหนอำจ่ำยส ำหรับกำรรับประกนัภยัที่มีอำยุกำรคุ อมครองเกิน 1 ปีจะ
บนัทึกเป็นรำยกำรจ่ำย ในปีท่ีเกิดรำยกำรทั้งจ  ำนวน 

(ค) ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนประกอบดอวย ค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใชอจ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงและจำกกำรรับ
ประกนัภยัต่อ ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอองและรำยกำร
ปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี หกัดอวยมูลค่ำซำกและกำรรับ
คืนอ่ืน(ถอำมี) และหกัดอวยค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขออง 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรูอเม่ือไดอรับแจองจำกผู อเอำประกนัตำมจ ำนวนท่ีผู อเอำประกนัภยัแจอง และโดยกำรประมำฑกำรของ
ฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำฑกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมทท่ีเก่ียวขออง 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัต่อจะรับรูอเม่ือ
ไดอรับแจองจำกบริษทัประกนัต่อตำมจ ำนวนท่ีไดอรับแจอง 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดอมำและไม่มีขออจ ำกดัในกำร    
เบิกใชอ 

5.4 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคอำงรับทั้งจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงและจำกกำรรับประกนัภยัต่อแสดงดอวยมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดอรับ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำฑท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บ
เงินไม่ไดอ ซ่ึงพิจำรฑำจำกประสบกำรฑทกำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคอำงรับ                  
ฑ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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5.5 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) สินทรัพยทจำกกำรประกนัภยัต่อ 

 สินทรัพยทจำกกำรประกนัภยัต่อประกอบไปดอวยจ ำนวนเงินคอำงรับจำกกำรประกนัภยัต่อ เงินมดัจ ำท่ี
วำงไวอจำกกำรรับประกนัภยัต่อ และส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ  

เงินคอำงรับจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดอวยค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จคอำงรับ ค่ำสินไหมทดแทนคอำง
รับ และรำยกำรคอำงรับอ่ืนๆ จำกบริษทัประกนัภยัต่อยกเวอนเบ้ียประกนัภยัคอำงรับ หกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำฑท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำร
เก็บเงินไม่ไดอ ซ่ึงพิจำรฑำจำกประสบกำรฑทกำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเงินคอำงรับจำก
บริษทัประกนัภยัต่อ ฑ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อประมำฑข้ึน โดยออำงอิงสัญญำประกนัภยัต่อท่ี
เก่ียวขอองของส ำรองเบ้ียประกนัภยั และส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทน คอำงจ่ำยตำม
กฎหมำยวำ่ดอวยกำรค ำนวฑส ำรองประกนัภยั 

(ข)  เจอำหน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

 เจอำหน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดอวยจ ำนวนเงินคอำงจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ ำท่ีบริษทั
ถือไวอจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

เงินคอำงจ่ำยจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดอวย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย และรำยกำรคอำงจ่ำยอ่ืนๆ 
ใหอกบับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวอนค่ำสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ แสดงรำยกำรสินทรัพยทจำกกำรประกนัภยัต่อสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (สินทรัพยทจำกกำรประกนัภยั
ต่อหรือเจอำหน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขอำเง่ือนไขกำรหกักลบทุกขออดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรูอไว อในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรับรูอไว อในงบแสดงฐำนะกำรเงินดอวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชนทจำกสินทรัพยทในเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหน้ีสิน 

5.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยทตำมจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยทเพื่อคอำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยทบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 



8 

 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยทเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยทดงักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดอ
จ  ำหน่ำยหลกัทรัพยทนั้นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรูอส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทอจริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรูอน้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบั ดอกเบ้ียรับ ตรำสำรหน้ี
จดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก ำหนดเม่ือบริษทัฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไวอ
จนครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอองกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตำมรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดออยค่ำ (ถอำมี)   

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยทในควำมตอองกำรของตลำดค ำนวฑจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ฑ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทอำยของปีของตลำดหลกัทรัพยทแห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวฑโดยใชออตัรำ
ผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวฑจำกมูลค่ำ
สินทรัพยทสุทธิ 

 ในกรฑีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯ จะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชอมูลค่ำยติุธรรม ฑ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหวำ่งรำคำ
ทุนและมูลค่ำยุติธรรม ฑ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นผลก ำไร (ขำดทุน)  
จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำยในส่วนของเจอำของแลอวแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 บริษทัฯบนัทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกฑ์ทวนัท่ีเกิดรำยกำร (Trade date accounting) 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดอรับกบัตอนทุนเงินลงทุนจะถูกบนัทึกรับรูอ
เป็นรำยไดอหรือค่ำใชอจ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯใชอวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรค ำนวฑ
ตอนทุนของเงินลงทุน 

5.7 เงินให้กู้ยมืและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหอกูอยมืแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดอรับ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหอกูอยืมส ำหรับผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บจำกลูกหน้ีไม่ไดอ โดยกำรวิเครำะหทและประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
ของลูกหน้ีแต่ละรำยและมูลค่ำหลกัประกนัประกอบ  

5.8  ทรัพย์สินรอกำรขำย 

ทรัพยทสินรอกำรขำยตำมท่ีก ำหนดโดย คปภ. ใหอแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดออยค่ำ ทรัพยทสินรอกำรขำย
ดงักล่ำวหมำยถึง (1) ทรัพยทสินท่ีตกเป็นของบริษทัฯ เน่ืองจำกกำรช ำระหน้ี หรือเน่ืองจำกกำรท่ีบริษทัฯไดอ
ซ้ือทรัพยทสินท่ีจ ำนองไวอกบับริษทัฯนั้นจำกกำรขำยทอดตลำดโดยค ำสั่งศำลหรือเจอำพนกังำนพิทกัษททรัพยท 
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รวมทั้งกำรเขอำครอบครองทรัพยทสินจำกกำรใหอเช่ำกำรเงินหรือกำรใหอเช่ำซ้ือ (2) ท่ีดิน อำคำร และทรัพยทสิน
อ่ืน รวมทั้งสิทธิกำรเช่ำเพื่อใชอด ำเนินธุรกิจหรือส ำหรับพนกังำนซ่ึงมิไดอใชอเพื่อกำรดงักล่ำวแลอว 
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5.9 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรฑทแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่
กำรดออยค่ำของสินทรัพยท (ถอำมี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรฑทค ำนวฑจำกรำคำทุนของสินทรัพยทโดยวธีิเสอนตรงตำมอำยกุำรใชองำน
โดยประมำฑดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรฑทส ำนกังำน 5 - 8 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 7 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรับรูอเป็นค่ำใชอจ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยทระหวำ่งก่อสรอำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรฑท ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยทหรือคำดว่ำจะไม่ไดอรับ
ประโยชนทเชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชอหรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยทจะรับรูอในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยทนั้นออกจำกบญัชี 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯบนัทึกตอนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยทไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรูอรำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยทไม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดออยค่ำ (ถอำมี) 

 บริษัทฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยทไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรใหอประโยชนทจ  ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรใหอ
ประโยชนทเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยทนั้น และจะประเมินกำรดออยค่ำของสินทรัพยทดงักล่ำวเม่ือมีขออบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยทนั้นเกิดกำรดออยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยทไม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนออย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรูอเป็นค่ำใชอจ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยทไม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหอประโยชนทจ  ำกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท มีอำยกุำรใหอประโยชนท 3 - 5 ปี 

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดออยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรฑทและ
สินทรัพยทไม่มีตวัตน หำกมีขออบ่งช้ีว่ำสินทรัพยทดงักล่ำวอำจดออยค่ำ บริษทัฯรับรูอขำดทุนจำกกำรดออยค่ำใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดอรับคืนของสินทรัพยทมีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
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สินทรัพยทนั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดอรับคืนหมำยถึง มูลค่ำยติุธรรมหกัตอนทุนในกำรขำยของสินทรัพยทหรือ
มูลค่ำจำกกำรใชอสินทรัพยทแลอวแต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 หำกในกำรประเมินกำรดออยค่ำของสินทรัพยท มีขออบ่งช้ีท่ีแสดงใหอเห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำของ
สินทรัพยทท่ีรับรูอในงวดก่อนไดอหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมำฑมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดอรับคืนของ
สินทรัพยทนั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำท่ีรับรูอในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำฑกำรท่ีใชอก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดอรับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรูอผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยทท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำตอองไม่สูงกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็น หำกกิจกำรไม่เคยรับรูอผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำของสินทรัพยทในงวดก่อน ๆ บริษทัฯ
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดออยค่ำของสินทรัพยทโดยรับรูอไปในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

5.12 ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบั
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ หำกมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวำ่ส ำรอง
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ บริษทัฯจะรับรูอส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดในงบกำรเงิน 

(ก) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอซ่ึงค ำนวฑจำกเบ้ียประกนัภยัรับก่อนกำรเอำประกนัภยัต่อ
ดอวยวธีิกำรดงัน้ี 

กำรประกนัอคัคีภยั กำรประกนัภยัทำงทะเล
และกำรประกนัภยัขนส่ง (ตวัเรือ)           
กำรประกนัภยัรถยนตทและภยัเบด็เตล็ด 

-  วธีิเฉล่ียรำยเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

กำรประกนัภยัขนส่งเฉพำะเท่ียว กำรประกนั
อุบติัเหตุกำรเดินทำงท่ีมีระยะเวลำคุอมครอง
ไม่เกิน 6 เดือน 

-  รออยละรออยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี
กรมธรรมทประกนัภยัเร่ิมมีผลคุอมครอง           
ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัยงัคงใหอควำม
คุอมครองแก่ ผู อเอำประกนัภยั  

(ข) ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ำรองไวอเพื่อชดใชอค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใชอจ่ำยท่ีเก่ียวขอองท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงค ำนวฑ
โดยวิธีกำรทำงคฑิตศำสตรทประกนัภยั บริษทัฯ ใชอกำรประมำฑกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยออำงอิงจำกขออมูลในอดีต 
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5.13 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

 ค่ำสินไหมทดแทนคอำงจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดอรับ
กำรแจองค ำเรียกรอองค่ำเสียหำยจำกผู อเอำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผู อเอำประกนัภยัแจอง และโดยกำรประมำฑกำร
ของฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำฑกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมทท่ีเก่ียวขออง  

 บริษทัฯไดอบนัทึกส ำรองเพิ่มเติมส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแลอวแต่ยงัไม่ไดอมีกำรรำยงำนใหอบริษทัฯ 
ทรำบ (incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค ำนวฑโดยวิธีกำรทำงคฑิตศำสตรทประกนัภยั โดย
ค ำนวฑจำกประมำฑกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยใหอแก่ผู อเอำประกนัภยัในอนำคต
ส ำหรับควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลอวก่อนหรือ ฑ วนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ี
บริษทัฯ ไดอรับรำยงำนแลอวและยงัไม่ไดอรับรำยงำน สุทธิดอวยค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดอรับรูอไปแลอวในบญัชี  

5.14 ผลประโยชน์พนักงำน 

(ก) ผลประโยชนทระยะสั้นของพนกังำน 

บริษทัฯรับรูอเงินเดือน ค่ำจอำง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมจะบนัทึกเป็นค่ำใชอจ่ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

(ข) ผลประโยชนทหลงัออกจำกงำนของพนกังำน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงำนไดอร่วมกนัจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดอวยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหอเป็นรำยเดือน สินทรัพยทของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดอแยกออก
จำกสินทรัพยทของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชอจ่ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอองจ่ำยใหอแก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึง
บริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชนทหลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

บริษทัฯค ำนวฑหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชนทหลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชอวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมำฑกำรไวอ (Projected Unit Credit Method) โดยผู อเช่ียวชำญอิสระไดอท ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคฑิตศำสตรทประกนัภยั  
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ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำฑกำรตำมหลักคฑิตศำสตรทประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชนทหลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรูอทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชนทหลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบดอวย มูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชนท หักดอวย ตอนทุนบริกำรในอดีตท่ียงัไม่ไดอรับรูอ และ ผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำฑกำรตำมหลกัคฑิตศำสตรทประกนัภยัท่ียงัไม่ไดอรับรูอ  

5.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำฑกำรหน้ีสินไวอในบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรฑทในอดีตไดอ
เกิดข้ึนแลอว และมีควำมเป็นไปไดอค่อนขอำงแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำฑมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดออยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.16 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรฑทท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจอำของส่วนใหญ่ไม่ไดอโอนไป
ใหอกบัผู อเช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรูอเป็นค่ำใชอจ่ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเสอนตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.17 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชอในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชออตัรำแลกเปล่ียน ฑ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยท
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดอแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชออตัรำแลกเปล่ียน ฑ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนรับรูอเป็น
รำยไดอหรือค่ำใชอจ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.18 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดอประกอบดอวยภำษีเงินไดอปัจจุบนัและภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดอปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหอกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวฑ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกฑ์ทท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
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 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยทและ
หน้ีสิน ฑ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยทและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอองนั้น โดยใชออตัรำภำษี
ท่ีมีผลบงัคบัใชอ ฑ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯรับรูอหน้ีสินภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอองเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรูอ
สินทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชอหกัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดอใชอในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดอค่อนขอำงแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชอ
ประโยชนทจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชอหกัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดอใชอนั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดอค่อนขอำงแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชอประโยชนท 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจอำของหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอองกบั
รำยกำรท่ีไดอบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจอำของ 

5.19 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอองกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอออม หรืออยู่ภำยใตอกำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอองกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงอออม ซ่ึงท ำใหอมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผู อบริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.20 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

          มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดอรับจำกกำรขำยสินทรัพยทหรือเป็นรำคำท่ีจะตอองจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินใหอผู ออ่ืนโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู อซ้ือและผู อขำย (ผู อร่วมใน
ตลำด) ฑ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใชอรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยทและหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอองก ำหนดใหอตอองวดัมูลค่ำดอวยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวอนในกรฑีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยทหรือหน้ีสินท่ีมีลกัษฑะเดียวกนัหรือ  
ไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องไดอ บริษทัฯจะประมำฑมูลค่ำยติุธรรมโดยใชอเทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรฑท และพยำยำมใชอขออมูลท่ีสำมำรถสังเกตไดอท่ีเก่ียวขอองกบั
สินทรัพยทหรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหอมำกท่ีสุด  

          ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชอวดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยทและหน้ีสินในงบกำรเงิน
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขออมูลท่ีน ำมำใชอในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

         ระดบั 1    ใชอขออมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยทหรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
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          ระดบั 2  ใชอขออมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดอของสินทรัพยทหรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขออมูลทำงตรงหรือ
 ทำงอออม 

       ระดบั 3     ใชอขออมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดอ เช่น ขออมูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำฑข้ึน  

        ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยทและหน้ีสินท่ีถืออยู ่ฑ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯจ ำเป็นตอองใชอดุลยพินิจ
และกำรประมำฑกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชอดุลยพินิจและกำรประมำฑกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขออมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำฑกำรไวอ กำรใชอดุลยพินิจและกำรประมำฑกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

6.1 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีข้องเบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและเงินค้ำงรับจำกกำรประกนัภัยต่อ 

 ในกำรประมำฑค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคอำงรับและเงินคอำงรับจำกกำรประกนัภยัต่อ ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นตอองใชอดุลยพินิจในกำรประมำฑกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดย
ค ำนึงถึงประสบกำรฑทกำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคอำงและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขฑะนั้น  
เป็นตอน  

6.2 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 

 บริษทัฯจะดออยค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยทเผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่ำวไดอลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขออบ่งช้ีของกำรดออยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่
เงินลงทุนดงักล่ำวไดอลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอองใชอดุลยพินิจของ
ฝ่ำยบริหำร 

6.3 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวฑค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรฑท ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอองท ำกำรประมำฑอำยุกำรใหอ
ประโยชนทและมูลค่ำซำกเม่ือเลิกใชองำนของอำคำรและอุปกรฑท และตอองทบทวนอำยุกำรใหอประโยชนทและ
มูลค่ำซำกใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอองสอบทำนกำรดออยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรฑทในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดออยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดอรับคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยทนั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอองใชอดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอองกบักำรคำดกำรฑทรำยไดอและค่ำใชอจ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยทนั้น 
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6.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 

ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยทไม่มีตวัตน ฑ วนัท่ีไดอมำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดออยค่ำใน
ภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอองประมำฑกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดอรับในอนำคตจำกสินทรัพยทหรือ
หน่วยของสินทรัพยทท่ีก่อใหอเกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวฑหำมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

6.5 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรูอสินทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชอหกัภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ไดอใชอเม่ือมีควำมเป็นไปไดอค่อนขอำงแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชอ
ประโยชนทจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอองประมำฑกำรวำ่บริษทัฯ
ควรรับรูอจ  ำนวนสินทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรฑำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

6.6 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

ฑ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯตอองประมำฑกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทน
คอำงจ่ำยโดยแยกพิจำรฑำสองส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดอรับรำยงำนควำม
เสียหำยแลอว และส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแลอวแต่บริษทัฯยงัไม่ไดอรับรำยงำน (incurred but not 
reported - IBNR) ซ่ึงตอองใชอวิธีกำรทำงคฑิตศำสตรทประกนัภยัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล เช่น วิธี Chain Ladder 
หรือวธีิ Bornheutter-Ferguson ในกำรประมำฑกำร 

 ขออสมมติหลกัท่ีใชอในวิธีกำรทำงคฑิตศำสตรทประกนัภยัดงักล่ำวประกอบดอวยขออมูลในอดีต ซ่ึงไดอแก่ กำร
เปล่ียนแปลงประมำฑกำรค่ำสินไหมทดแทน กำรจ่ำยช ำระค่ำสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ค่ำสินไหมทดแทน
เฉล่ีย จ ำนวนคร้ังของค่ำสินไหม เป็นตอน ในกำรค ำนวฑตำมวิธีกำรทำงคฑิตศำสตรทประกนัภยัน้ี จะท ำกำร
วิเครำะหทตำมประเภทของกำรรับประกนัภยั และตอองใชอนกัคฑิตศำสตรทประกนัภยั (Actuary) ซ่ึงเป็นผู อท่ีมี
ควำมรูอควำมสำมำรถ ประสบกำรฑท และมีควำมเขอำใจในธุรกิจประกนัภยัและควำมเขอำใจในผลิตภฑั์ทของ
บริษทัฯเป็นผู อวิเครำะหทอย่ำงไรก็ตำม ประมำฑกำรดงักล่ำวเป็นกำรคำดกำรฑทเหตุกำรฑทในอนำคต จึงอำจ
แตกต่ำงกบัผลลพัธทท่ีเกิดข้ึนจริงไดอ 

6.7 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค ำนวฑตำมวิธีกำรทำงคฑิตศำสตรทประกนัภยั โดยใชอ
กำรประมำฑกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึง
กำรประมำฑเงินส ำรองดงักล่ำวจ ำเป็นตอองใชอดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงออำงอิงจำกขออมูลในอดีตและ
ประมำฑกำรอยำ่งดีท่ีสุด ฑ ขฑะนั้น 
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6.8 หนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชนทประมำฑข้ึนตำมหลกัคฑิตศำสตรทประกนัภยั ซ่ึงตอองอำศยัขออสมมติต่ำง ๆ
ในกำรประมำฑกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรฑะ และอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตอน 

6.9 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟอ องรอองเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดอใชอดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟอ องรอองแลอวและเช่ือมัน่ว่ำควำมเสียหำยเกิดข้ึนจะไม่เกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดอบนัทึกไวอ
แลอวในงบกำรเงิน 

6.10 สัญญำเช่ำ 

 ในกำรพิจำรฑำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดอ
ใชอดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรฑำวำ่บริษทัฯไดอโอนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชนทในสินทรัพยทท่ีเช่ำดงักล่ำวแลอวหรือไม่ 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
เงินสด  143,224 137,552 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 77,005,491 111,108,448 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือส้ินก ำหนดระยะเวลำ 920,000,000 1,055,643,500 
รวมเงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 997,148,715 1,166,889,500 
หกั: เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลำ   
    ครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดอมำ  (920,000,000) (1,055,643,500) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 77,148,715 111,246,000 
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8. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคอำงรับโดยจ ำแนกอำยุตำมเงินตอนท่ีคอำง
ช ำระนบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระตำมกฎหมำยวำ่ดอวยกำรเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงไดอดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2558 
  จำกตวัแทนและ   

 
จำกผู อเอำ
ประกนัภยั 

นำยหนอำ
ประกนัภยั 

จำกกำรรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 732,391 156,810,129 - 157,542,520 
คอำงรับไม่เกิน 30 วนั 702,505 30,174,771 22,409 30,899,685 
คอำงรับ 31 - 60  วนั 61,860 12,942,519 3,318 13,007,697 
คอำงรับ 61 - 90 วนั 399,122 3,514,491 884 3,914,497 
คอำงรับ 91 วนั - 1 ปี 4,177,807 5,399,881 3,119 9,580,807 
คอำงรับเกินกวำ่ 1 ปี 12,409 7,433,675 - 7,446,084 
รวมเบ้ียประกนัภยัคอำงรับ 6,086,094 216,275,466 29,730 222,391,290 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (216,389) (19,391,733) -  (19,608,122) 

เบ้ียประกนัภยัคอำงรับ - สุทธิ 5,869,705 196,883,733 29,730 202,783,168 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 
  จำกตวัแทนและ   

 
จำกผู อเอำ
ประกนัภยั 

นำยหนอำ
ประกนัภยั 

จำกกำรรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 122,899 2,019,930 - 2,142,829 
คอำงรับไม่เกิน 30 วนั 1,431,658 121,075,901 60,578 122,568,137 
คอำงรับ 31 - 60  วนั 1,684,995 28,127,286 3,318 29,815,599 
คอำงรับ 61 - 90 วนั 770,782 8,687,317 108,298 9,566,397 
คอำงรับ 91 วนั - 1 ปี 2,912,578 1,631,579 1,048 4,545,205 
คอำงรับเกินกวำ่ 1 ปี 17,346 10,112,603 - 10,129,949 
รวมเบ้ียประกนัภยัคอำงรับ 6,940,258 171,654,616 173,242 178,768,116 
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หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,663,006) (28,633,496) - (31,296,502) 

เบ้ียประกนัภยัคอำงรับ - สุทธิ 4,277,252 143,021,120 173,242 147,471,614 

 ส ำหรับเบ้ียประกันภยัคอำงรับจำกตวัแทนและนำยหนอำ บริษทัฯไดอก ำหนดหลักเกฑ์ทกำรติดตำมหน้ีใหอ
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดอวยกำรเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวำ่ก ำหนดรับช ำระ บริษทัฯไดอด ำเนินกำร
ตำมขออก ำหนดของกฎหมำยกบัตวัแทนและนำยหนอำเป็นกรฑีไป 

9. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
เงินวำงไวอจำกกำรประกนัภยัต่อ 2,929 2,929 
เงินคอำงรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 60,048,485 43,624,720 
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ 312,014,286 202,133,858 

รวมสินทรัพยทจำกกำรประกนัภยัต่อ 372,065,700 245,761,507 
หกั:  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   
  เงินคอำงรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ (467,252) - 

  ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ (4,926,576) (5,054,274) 

สินทรัพยทจำกกำรประกนัภยัต่อ - สุทธิ 366,671,872 240,707,233 

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคอำงรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อโดยจ ำแนกอำยุ
ตำมเงินตอนท่ีคอำงช ำระแสดงไดอดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
คอำงรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน 60,048,485 43,624,720 
รวมเงินคอำงรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 60,048,485 43,624,720 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (467,252) - 
เงินคอำรับจำกกำรประกนัภยัต่อ - สุทธิ 59,581,233 43,624,720 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 เงินลงทุนเพือ่ค้ำ 

 (หน่วย: บำท) 

 2558 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

รออยละต่อ
สินทรัพยทรวม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุอนทุน  92,389,643 - (8,202,138) 84,187,505 2.55 
หน่วยลงทุน 7,225,832 35,539 - 7,261,371 0.22 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - 272,864 - 272,864 0.01 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้ำ 99,615,475 308,403  (8,202,138) 91,721,740 2.78 

(หน่วย: บำท) 

 2557 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

รออยละต่อ
สินทรัพยทรวม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุอนทุน  65,632,839 1,363,227 - 66,996,066 2.25 
หน่วยลงทุน 13,423,815 26,989 - 13,450,804 0.45 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - 132,032 - 132,032 0.00 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้ำ 79,056,654 1,522,248 - 80,578,902 2.70 

10.2 เงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: บำท) 
 2558 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

รออยละต่อ
สินทรัพยทรวม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุอนทุน 20,446,128 2,278,239 - 22,724,367 0.69 
หน่วยลงทุน 507,322,284 - (27,645,327) 479,676,957 14.52 
หุอนกูอ 40,030,784 1,670,741 - 41,701,525 1.26 

รวม 567,799,196 3,948,980 (27,645,327) 544,102,849 16.47 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดออยค่ำ (2,280,600) - - (2,280,600) (0.07) 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย - 565,518,596 3,948,980 (27,645,327) 541,822,249 16.40 
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สุทธิ 
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(หน่วย: บำท) 
 2557 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

รออยละต่อ
สินทรัพยทรวม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุอนทุน 16,852,899 3,643,347 - 20,496,246 0.69 
หน่วยลงทุน 278,316,129 - (11,357,116) 266,959,013 8.95 
หุอนกูอ 40,041,365 670,364 - 40,711,729 1.37 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขำย 335,210,393 4,313,711 (11,357,116) 328,166,988 11.01 

10.3 เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 
(หน่วย: บำท) 

 2558 2557 

 

รำคำทุน/              
รำคำทุน                         

ตดัจ ำหน่ำย 
รออยละต่อ

สินทรัพยทรวม 

รำคำทุน/  
รำคำทุน                         

ตดัจ ำหน่ำย 
รออยละต่อ

สินทรัพยทรวม 
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลไทย 288,542,669 8.74 410,056,209 13.75 
พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 113,205,960 3.43 60,007,173 2.01 
หุอนกูอรัฐวสิำหกิจ 71,015,551 2.15 50,087,660 1.68 
สลำกออมทรัพยท 39,550,000 1.20 29,000,000 0.97 
รวม 512,314,180 15.52 549,151,042 18.42 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุอนกูอ  268,246,965 8.12 147,652,558 4.95 
รวม 268,246,965 8.12 147,652,558 4.95 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิเกนิกว่ำ 3 เดอืน     
เงินฝำกธนำคำรพำฑิชยท 920,000,000 27.85 1,055,643,500 35.41 
รวม 920,000,000 27.85 1,055,643,500 35.41 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 1,700,561,145 51.49 1,752,447,100 58.77 

10.4 เงินลงทุนทัว่ไป 

(หน่วย: บำท) 

 2558 2557 

 รำคำทุน 
รออยละต่อ

สินทรัพยทรวม รำคำทุน 
รออยละต่อ

สินทรัพยทรวม 
ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอองกำรของตลำด                  

- ในประเทศ 2,048,020 0.06 2,048,020 0.07 

รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 2,048,020 0.06 2,048,020 0.07 
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10.5 ระยะเวลำคงเหลอืของตรำสำรหนี้ 
   (หน่วย: บำท) 

 2558 2557 

 ครบก ำหนด  ครบก ำหนด  
 นออยกว่ำ 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม นออยกว่ำ 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย         
หลักทรัพย์เอกชน         

หุอนกูอ  - 40,030,784 - 40,030,784 - 40,041,365 - 40,041,365 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 1,670,741 - 1,670,741 - 670,364 - 670,364 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขำย - 41,701,525 - 41,701,525 - 40,711,729 - 40,711,729 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด         
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกิจ         

พนัธบตัรรัฐบำลไทย 1,850,000 211,792,826 74,899,843 288,542,669 122,354,333 212,332,866 75,369,010 410,056,209 
พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ - - 113,205,960 113,205,960 10,007,173 - 50,000,000 60,007,173 
หุอนกูอรัฐวิสำหกิจ 30,000,000 31,015,551 10,000,000 71,015,551 - 40,087,660 10,000,000 50,087,660 
สลำกออมทรัพยท 10,000,000 29,550,000 - 39,550,000 - 29,000,000 - 29,000,000 

รวม 41,850,000 272,358,377 198,105,803 512,314,180 132,361,506 281,420,526 135,369,010 549,151,042 
หลักทรัพย์เอกชน         

หุอนกูอ  15,000,000 117,428,198 135,818,767 268,246,965 30,000,000 52,434,997 65,217,561 147,652,558 

รวม 15,000,000 117,428,198 135,818,767 268,246,965 30,000,000 52,434,997 65,217,561 147,652,558 
เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิที่ครบ

ก ำหนดเกนิกว่ำ 3 เดือน         
เงินฝำกธนำคำรพำฑิชยท 700,000,000 220,000,000 - 920,000,000 965,643,500 90,000,000 - 1,055,643,500 

รวม 700,000,000 220,000,000 - 920,000,000 965,643,500 90,000,000 - 1,055,643,500 
รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบ

ก ำหนด 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 วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 พันธบัตรบำงส่วนไดอน ำไปวำงไวอกับนำยทะเบียนส ำนักงำน
คฑะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั และไดอน ำไปวำงค ้ำประกนั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตำมท่ีไดอเปิดเผยไวอในหมำยเหตุขออ 27, 28 
และ 29 

10.6 ผลก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกิดขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 
(หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
2558 2557 

ผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย                                    
ฑ วนัตอนปี (7,043,405) (10,581,249) 

ตีมลูค่ำเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวำ่งปี (19,571,474) 4,695,927 
โอน (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหวำ่งปี              
ไปรับรูอในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 2,918,532 (1,158,083) 

ผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย                               
ฑ วนัส้ินปี (23,696,347) (7,043,405) 

บวก: ภำษีเงินไดอ 4,739,269 1,408,681 

ผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย - สุทธิ (18,957,078) (5,634,724) 
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จำกภำษีเงินไดอ 

11. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินใหอกูอยืมและดอกเบ้ียคอำงรับโดยจ ำแนกอำยุตำม
เงินตอนและดอกเบ้ียท่ีคอำงช ำระแสดงไดอดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 2558 

 ทรัพยทสินจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลำคอำงช ำระ เงินตอน 
ดอกเบ้ีย   
คอำงรับ เงินตอน 

ดอกเบ้ีย         
คอำงรับ เงินตอน 

ดอกเบ้ีย   
คอำงรับ รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,300,255 1,409 375,765 - 6,676,020 1,409 6,677,429 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ        

   มำกกวำ่ 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 

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

เงินใหอกูอยมืและดอกเบ้ีย 
 คอำงรับ - สุทธิ 6,300,255 1,409 375,765 - 6,676,020 1,409(1) 6,677,429 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดอจำกกำรลงทุนคอำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(หน่วย: บำท) 

 2557 

 ทรัพยทสินจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลำคอำงช ำระ เงินตอน 
ดอกเบ้ีย   
คอำงรับ เงินตอน 

ดอกเบ้ีย         
คอำงรับ เงินตอน 

ดอกเบ้ีย   
คอำงรับ รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 7,635,330 3,923 709,485 - 8,344,815 3,923 8,348,738 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ        

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

รวม 7,635,330 3,923 1,024,011 203,847 8,659,341 207,770 8,867,111 

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

เงินใหอกูอยมืและดอกเบ้ีย 
 คอำงรับ - สุทธิ 7,635,330 3,923 709,485 - 8,344,815 3,923(1) 8,348,738 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดอจำกกำรลงทุนคอำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 เงินใหอกูอยืมแก่พนกังำนโดยมีบุคคลค ้ำประกนั ก ำหนดวงเงินกูอสูงสุดไม่เกิน 20 เท่ำของเงินเดือน แต่ตอองไม่
เกิน 500,000 บำท กรฑีเงินใหอกูอยืมท่ีมีอสังหำริมทรัพยทจ  ำนองเป็นประกนั วงเงินกูอสูงสุดไม่เกินรออยละ 90 
ของรำคำประเมินอสังหำริมทรัพยท และจะพิจำรฑำจำกวตัถุประสงคทท่ีขอกูอรวมทั้งควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีของผู อขอกูอ อตัรำดอกเบ้ียเงินใหอกูอยืมอำจพิจำรฑำเพิ่มหรือลดจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูอทัว่ไปของธนำคำร
พำฑิชยทไดอ 
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12. ทรัพย์สินรอกำรขำย 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
สินทรัพยทท่ีไดอจำกกำรช ำระหน้ี - อสงัหำริมทรัพยท 1,030,613 9,387,383 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดออยค่ำ - (2,072,770) 
ทรัพยทสินรอกำรขำย - สุทธิ 1,030,613 7,314,613 

13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บำท) 
  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยท  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรฑท  ระหวำ่ง  

 ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสรอำง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2557 103,472,866 113,496,711 84,402,314 10,348,862 625,500 312,346,253 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,572,098 894,000 660,464 7,126,562 
โอนระหวำ่งปี - - 1,285,964 - (1,285,964) - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (1,435,000) (5,788,934) (2,306,720) - - (9,530,654) 

31 ธนัวำคม 2557 102,037,866 107,707,777 88,953,656 11,242,862 - 309,942,161 
ซ้ือเพ่ิม 3,840,000  5,760,000  8,624,126  1,148,000  9,390,623  28,762,749  
โอนระหวำ่งปี 1,785,000  4,504,404  2,785,219   -   (9,074,623) - 

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

31 ธนัวำคม 2558 107,662,866  117,972,181  94,424,229  10,201,332  316,000  330,576,608  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2558 - 76,966,163 73,085,404 6,672,797 - 156,724,364 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 7,229,833 5,260,290 1,235,041 - 13,725,164 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (5,303,502) (2,249,283) - - (7,552,785) 

31 ธนัวำคม 2557 - 78,892,494 76,096,411 7,907,838 - 162,896,743 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 3,862,221  5,497,976  1,080,462  - 10,440,659  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี                             
จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - -  (5,876,056)  (2,189,527) -  (8,065,583) 

31 ธนัวำคม 2558 - 82,754,715  75,718,331  6,798,773  - 165,271,819  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2557 102,037,866  28,815,283  12,857,245  3,335,024   -  147,045,418  

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2557      13,725,164 

2558      10,440,659  
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 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรฑทจ  ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลอว
แต่ยงัใชอ งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยทดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำฑ 106.0 
ลอำนบำท และ 102.8 ลอำนบำท ตำมล ำดบั 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บำท) 
 ซอฟตทแวรท 

คอมพิวเตอรท 

รำคำทุน  
1 มกรำคม 2557 6,545,983 
ซ้ือซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท 334,200 

ขำยซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท (11,360) 
31 ธนัวำคม 2557 6,868,823 
ซ้ือซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท 251,515 

ตดัจ ำหน่ำยซอฟตทแวรทคอมพิวเตอรท  (2,928,970) 

31 ธนัวำคม 2558 4,191,368 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  
1 มกรำคม 2557 4,852,849 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 970,897 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีขำย (11,358) 
31 ธนัวำคม 2557 5,812,388 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 908,186 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย  (2,928,741) 

31 ธนัวำคม 2558 3,791,833 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  

31 ธนัวำคม 2557 1,056,435 

31 ธนัวำคม 2558 399,535 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  

2557 970,897 

2558 908,186 

 ฑ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีซอฟแวรทคอมพิวเตอรทจ  ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลอวแต่ยงัใชองำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยทดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำฑ 3.5 ลอำนบำท และ 3.9 ลอำนบำท ตำมล ำดบั 
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15. ภำษีเงินได้ 

15.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพยทและหน้ีสินภำษีเงินไดอรอตดับญัชีเกิดจำกควำมแตกต่ำงชัว่ครำวของภำษีดอวยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

 2558 2557 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,757,184  8,289,256 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 42,494,194  30,108,879 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีอำจเกิดข้ึน                                                                             
แต่ยงัมิไดอรำยงำนใหอบริษทัฯทรำบ (IBNR)  16,879,257  13,266,562 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 25,944,753  30,501,785 
ส ำรองผลประโยชนทพนกังำนคอำงจ่ำยระยะยำว 7,752,271  6,866,136 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ                                               
เงินลงทุนในหลกัทรัพยทเผื่อขำย 4,739,269  1,408,681 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ                                          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยทเพื่อคอำ 1,678,038  - 

รวม 105,244,966  90,441,299 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยทเพื่อคอำ -  (304,449) 

รวม -  (304,449) 

สินทรัพยทภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชี - สุทธิ 105,244,966  90,136,850 

15.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดอดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดอนิติบุคคลส ำหรับปี (45,468,399) (42,988,983) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:   
ภำษีเงินไดอรอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ 

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 11,557,110 6,470,776 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (33,911,289) (36,518,207) 
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 จ ำนวนภำษีเงินไดอท่ีเก่ียวขอองกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดอดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินไดอรอตดับญัชีของรำยกำรท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก ำไร

หรือขำดทุน ฑ ภำยหลงั:   
ตีมูลค่ำเงินลงทุนเพิ่มระหวำ่งปี 3,914,295 (939,185) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหว่ำงปีท่ีโอนไปรับรูอ                   

ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (583,707) 231,617 
รวม 3,330,588 (707,568) 
ภำษีเงินไดอรอตดับญัชีของรำยกำรท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั:   
ขำดทุนจำกกำรประมำฑกำรตำมหลกัคฑิตศำสตรทประกนัภยั 220,418 461,536 
รวมภำษีเงินไดอท่ีเก่ียวขอองกบัองคทประกอบของก ำไร (ขำดทุน) 

เบด็เสร็จอ่ืน 3,551,006 (246,005) 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอกบัผลคูฑก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชอส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถแสดงไดอดงัน้ี  

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอ 177,551,425 201,274,659 

อตัรำภำษีเงินไดอนิติบุคคล 20% 20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินไดอนิติบุคคล (35,510,285) (40,254,931) 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดอหรือค่ำใชอจ่ำยท่ีไม่ถือเป็น 

รำยไดอหรือค่ำใชอจ่ำยทำงภำษี 1,598,996 3,736,724 
ค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (33,911,289) (36,518,207) 
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16. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
เงินทดรองจ่ำย 1,509,660 1,413,365 
ค่ำใชอจ่ำยจ่ำยล่วงหนอำ 740,579 736,579 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 3,594,113 3,038,983 
ค่ำสินไหมคอำงรับจำกคู่กรฑี 3,099,100 2,176,516 
ตัว๋เงินรับกำรคอำ 5,600,761  6,805,907 
เงินคอำงรับจำกกำรขำยหุอน 2,001,832 20,073,150 
อ่ืน ๆ 16,095,908 12,395,988 
รวมสินทรัพยทอ่ืน 32,641,953 46,640,488 

17. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 

เบ้ียประกนัภยัต่อคอำงจ่ำย 88,063,176 66,568,227 
เงินถือไวอจำกกำรประกนัภยัต่อ 33,666,698 43,849,770 
รวมเจอำหน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 121,729,874 110,417,997 

18. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ยอดคงเหลือตอนปี 589,582,528 604,279,480 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน

ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปี 1,022,075,952 958,378,415 
กำรเปล่ียนแปลงค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจดักำร                     

ค่ำสินไหมทดแทนของปีอุบติัเหตุปีก่อน (61,667,469) (27,424,704) 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน

จ่ำยระหวำ่งปี (962,201,212) (945,650,663) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 587,789,799 589,582,528 
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ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัมีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคอำงจ่ำยท่ีเกิด
จำกสัญญำรับประกนัภยัต่อจ ำนวน 0.04 ลอำนบำท และ 0.1 ลอำนบำท ตำมล ำดบั 

19. ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั หมำยถึง ภำระผูกพนัตำมสัญญำประกนัวินำศภยั ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำง
ส ำรองเบ้ียประกนัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ และส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

19.1 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้   
(หน่วย: บำท) 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตอนปี 864,240,805 832,842,359 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับปี 2,015,186,692 1,720,732,634 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดอในปีน้ี (1,793,640,821) (1,689,334,188) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,085,786,676 864,240,805 

19.2 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 

ยอดคงเหลือตอนปี 554,758,082 583,736,316 
ประมำฑกำรค่ำสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในปี 1,289,757,629 1,201,568,465 
ควำมเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลอวในปี (1,148,995,262) (1,230,546,699) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 695,520,449 554,758,082 

20. ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 

ผลประโยชนทพนกังำนคอำงจ่ำยประกอบดอวยรำยกำรดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 2558 2557 

ผลประโยชนทระยะสั้นของพนกังำน 28,743,928 21,990,090 
ผลประโยชนทระยะยำวของพนกังำน 38,761,353 34,330,679 

รวม 67,505,281 56,320,769 
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จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชนทระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดอ
ดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนทตอนปี 34,330,679  30,542,419 
ตอนทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,263,669  2,048,241 
ตอนทุนดอกเบ้ีย 1,064,916  1,220,704 
ส่วนท่ีรับรูอในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :   
ขำดทุนจำกกำรประมำฑทำงคฑิตศำสตรทประกนัภยั :   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขออสมมติทำงกำรเงิน  1,102,089  2,307,815 
ผลประโยชนทท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (1,788,500) 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนทปลำยปี 38,761,353  34,330,679 

 ค่ำใชอจ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชนทระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดอดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 

ตอนทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,263,669 2,048,241 
ตอนทุนดอกเบ้ีย 1,064,916 1,220,704 
รวมค่ำใชอจ่ำยท่ีรับรูอในก ำไรหรือขำดทุน  3,328,585 3,268,945 

 ฑ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชนทระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี
ขอำงหนอำ เป็นจ ำนวนประมำฑ 2.6 ลอำนบำท  

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนทระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำฑ 13 ปี และ 13 ปีตำมล ำดบั 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำฑกำรตำมหลกัคฑิตศำสตรทประกนัภยั ฑ วนัประเมินสรุปไดอดงัน้ี 

(หน่วย: รออยละต่อปี) 
 2558 2557 
อตัรำคิดลด 2.8 3.2 
อตัรำกำรเพิ่มของเงินเดือนในอนำคต 4.5 - 7.0 4.5 - 7.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 7.0 - 18.0 7.0 - 18.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชนทระยะยำว
ของพนกังำน ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดอดงัน้ี 

 

สมมติฐำน
เพ่ิมข้ึน 

ส ำรอง
ผลประโยชนท 
ระยะยำวของ

พนกังำน ฑ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2558
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สมมติฐำนลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชนท 
ระยะยำวของ

พนกังำน ฑ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2558
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 รออยละต่อปี บำท รออยละต่อปี บำท 
     
อตัรำคิดลด 1.0 (2,653,289) 1.0 3,022,114 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 1.0 3,718,848 1.0 (3,307,942) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน 20.0 (2,692,281) 20.0 3,224,819 

21. หนีสิ้นอื่น 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
เจอำหน้ีกรมสรรพำกร 6,823,477  5,343,558 
ภำษีเงินไดอหกั ฑ ท่ีจ่ำยคอำงจ่ำย 2,157,958  2,272,317 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนด 12,073,271  9,544,386 
ค่ำใชอจ่ำยคอำงจ่ำย 27,276,206  21,961,099 
เงินรับฝำกจำกตวัแทน 44,669,564  21,764,430 
อ่ืน ๆ 15,994,780  9,892,708 
รวมหน้ีสินอ่ืน 108,995,256 70,778,498 
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22. ส ำรองตำมกฎหมำย  

 ภำยใตอบทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอองจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวอเป็นทุนส ำรองไม่นออยกว่ำรออยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดอวยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถอำมี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นออยกวำ่รออยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลไดอ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดอจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวอครบถอวนแลอว 

23. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ค่ำใชอจ่ำยพนกังำนท่ีไม่ใช่ค่ำใชอจ่ำยกำรรับประกนัภยั   

และกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 98,306,877 87,699,025 
ค่ำใชอจ่ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรฑทท่ีไม่ใช่ค่ำใชอจ่ำย
กำรรับประกนัภยั 72,027,974 77,038,240 

ค่ำภำษีอำกร 1,141,023  629,584 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (11,561,032) 11,352,775 

ค่ำใชอจ่ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 129,098,300  113,113,667 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 289,013,142 289,833,291 

24. ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 

เงินเดือนและค่ำแรง 191,687,406  162,199,588 

เงินประกนัสังคม 1,270,899  1,236,047 

เงินสมทบโครงกำรผลประโยชนทพนกังำนท่ีก ำหนดไวอ 5,979,415  5,408,033 

ผลประโยชนทอ่ืน ๆ 8,303,309  11,537,463 

รวมค่ำใชอจ่ำยพนกังำน 207,241,029  180,381,131 
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 บริษทัฯและพนกังำนของบริษทัฯไดอร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดอวยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำรออยละ 3 ถึง 6 และเงินท่ี
บริษทัฯจ่ำยสมทบใหอในอตัรำรออยละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอำยุงำนของพนกังำน กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผู อจดักำรกองทุนท่ีไดอรับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไดอจ่ำยสมทบเขอำกองทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำฑ 7.9 ลอำนบำท และ 6.4 
ลอำนบำท ตำมล ำดบั 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุอนขั้นพื้นฐำนค ำนวฑโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผู อถือหุอนของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดอวยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุอนสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

26. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

26.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในกำรพิจำรฑำควำมสัมพนัธทระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอองกันแต่ละรำยกำร บริษทัฯค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพนัธทมำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

ลกัษฑะควำมสัมพนัธทระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอองกนัสำมำรถสรุปไดอดงัน้ี 
รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอองกนั ควำมสัมพนัธทกบับริษทัฯ 

บริษทั ตรงสิน จ ำกดั มีผู อถือหุอนร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ  ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยำ โฮเตล็ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เซียรท พร็อพเพอรทต้ี จ  ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอรทพอรทท โฮเตล็ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
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26.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอองกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคอำและเกฑ์ทตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอองกนั
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดอดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 

เบีย้ประกนัภัยรับ(2)   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั(1) 887,956,706 928,308,723 
   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ  ำกดั (มหำชน) 1,747,536 1,084,929 
   บริษทั เอเชียพทัยำโฮเตล็ จ  ำกดั 738,027 619,671 
   บริษทั เซียรท พร็อพเพอรทต้ี จ  ำกดั (มหำชน) 5,135,922 2,936,611 
   บริษทั เอเชีย แอรทพอรทท โฮเตล็ จ  ำกดั 1,138,433 653,976 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 152,730,697 161,361,410 
ค่ำเช่ำอำคำร(3)   
   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั - 1,160,347 
ค่ำบริกำรอำคำร(3)   
   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั 11,822,892 18,472,221 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้เช่ำ(4)   
   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั 8,293,600 - 
(1) เบ้ียประกนัภยัรับจำกนำยหนอำประกนัวนิำศภยั 
(2) แสดงอยูใ่นรำยกำร “เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดอสุทธิ” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงอยูใ่นรำยกำร “ค่ำใชอจ่ำยในกำรด ำเนินงำน” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(4) แสดงเป็นรำยกำรหกัอยูใ่นรำยไดออ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

   นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นปกติทำงกำรคอำของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำจอำงและบ ำเหน็จ เป็นอตัรำท่ีไม่แตกต่ำงจำกนำยหนอำอ่ืนและไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดโดย

ส ำนกังำนคฑะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

ค่ำเช่ำอำคำร รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำบริกำรอำคำร รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำใชอจ่ำยจำกกำรใหอเช่ำ รำคำตำมสัญญำ 
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26.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

 ยอดคงคอำงระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอองกนั ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2558  2557 

เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 141,515,627 123,462,787 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 23,966,820 20,844,161 
ค่ำบริกำรอำคำรค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในหนีสิ้นอืน่)   
บริษทั เอ็น.เอส.บี จ  ำกดั 985,241 - 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้เช่ำค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในหนีสิ้นอื่น)   
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั 684,659 - 

26.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่ำใชอจ่ำยผลประโยชนทพนักงำนท่ีใหอแก่
กรรมกำรและผู อบริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลอำนบำท) 
 2558 2557 

ผลประโยชนทระยะสั้น 19.1 16.6 
ผลประโยชนทหลงัออกจำกงำน 0.6 0.6 
รวม 19.7 17.2 

27. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ฑ วันท่ี  31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯไดอวำงหลักทรัพยทประกันไวอกับนำยทะเบียนตำม
พระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยัดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
 รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 
พนัธบตัรรัฐบำล 14,000,000 14,432,513 14,000,000 14,093,214 
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28. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไดอวำงหลกัทรัพยทไวอเป็นเงินส ำรองประกนัภยักบันำยทะเบียน
ตำมพระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
 รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 
พนัธบตัรรัฐบำล 180,000,000  189,747,258  180,000,000 188,881,726 

29. สินทรัพย์ทีม่ีข้อจ ำกดัและภำระผูกพนั 

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีสินทรัพยทท่ีมีขออจ ำกดัและภำระผกูพนั ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
พนัธบตัร - ใชอวำงทุเลำกำรบงัคบัคดีในชั้นศำล 1,850,000 5,680,000 
 - ใชอเป็นหลกัประกนัผู อขบัข่ี - 600,000 
 - ใชอเป็นหลกัประกนักำรใชอไฟฟอ ำ 1,650,000 300,000 
 - ใชอเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 10,000,000 10,000,000 
 - ใชอเป็นหลกัประกนัสัญญำวำ่จอำงซ่อม 500,000 500,000 
สลำกออมทรัพยท - ใชอเป็นหลกัประกนัธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ

สหกรฑทกำรเกษตร 2,550,000  2,000,000 
 - ใชอเป็นหลกัประกนัผู อขบัข่ี - 200,000 
เงินฝำกประจ ำ - ใชอเป็นหลกัประกนัผู อขบัข่ี 400,000  - 
 - ใชอค  ้ำประกนัชั้นศำล 3,300,000  400,000 
รวม 20,250,000  19,680,000 
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30. กำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับประกนัภัย 

 ขออมูลตำมกำรรับประกนัภยัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกนัภยัไดอดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทำง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
 เบ้ียประกนัภยัรับ 42,404,560  19,902,962  1,518,370,117  367,973,640  66,535,414 2,015,186,693 
 หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ  (25,848,788)  (14,607,344)  (9,146,202)  (186,633,874)  (55,968,115)  (292,204,323) 
 เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 16,555,772  5,295,618  1,509,223,915  181,339,766  10,567,299 1,722,982,370 
 หกั: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ  (2,401,843)  (477,242) (49,126,266)  (74,378,920)  (1,074,835)  (127,459,106) 
 เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดอ 14,153,929  4,818,376  1,460,097,649 106,960,846  9,492,464 1,595,523,264 
 รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ 7,957,779  5,476,063  - 68,801,953  9,464,231 91,700,026 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 22,111,708  10,294,439  1,460,097,649  175,762,799  18,956,695  1,687,223,290  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยใน       
  กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 2,459,032  1,165,293  789,959,360  67,371,237  5,039,239 865,994,161 
 ค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ 13,104,619  2,587,592  238,735,685  22,539,415  7,977,309  284,944,620  
 ค่ำใชอจ่ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 806,640  436,934  52,070,799  47,921,413  1,451,054  102,686,840  
 เงินสมทบบริษทั กลำงคุอมครองผู อประสบภยัจำกรถ จ ำกดั - - 29,103,588  - - 29,103,588  

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 16,370,291  4,189,819  1,109,869,432  137,832,065  14,467,602 1,282,729,209 
ค่ำใชอจ่ำยในกำรด ำเนินงำน      289,013,142  

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั      1,571,742,351 
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ขออมูลตำมกำรรับประกนัภยัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกนัภยัไดอดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทำง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

      (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
 เบ้ียประกนัภยัรับ 38,088,672 17,896,949 1,447,144,778 173,486,864 44,115,371 1,720,732,634 
 หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (25,563,941) (13,342,116) (8,285,308) (78,836,451) (35,553,770) (161,581,586) 
 เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 12,524,731 4,554,833 1,438,859,470 94,650,413 8,561,601 1,559,151,048 
 บวก (หกั): ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ 543,396 (2,040,040) 20,084,623 (17,645,799) 752,868 1,695,048 
 เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดอ 13,068,127 2,514,793 1,458,944,093 77,004,614 9,314,469 1,560,846,096 
 รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ 12,713,066 4,748,018 - 22,972,686 5,985,691 46,419,461 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 25,781,193 7,262,811 1,458,944,093 99,977,300 15,300,160 1,607,265,557 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำยใน       
  กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 2,746,123 1,246,195 835,299,570 42,002,925 (3,255,179) 878,039,634 
 ค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ 9,559,289 2,396,352 232,537,411 17,083,044 5,485,376 267,061,472 
 ค่ำใชอจ่ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 952,507 546,407 41,789,907 5,421,119 1,380,764 50,090,704 
 เงินสมทบบริษทั กลำงคุอมครองผู อประสบภยัจำกรถ จ ำกดั - - 19,865,835 - - 19,865,835 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 13,257,919 4,188,954 1,129,492,723 64,507,088 3,610,961 1,215,057,645 
ค่ำใชอจ่ำยในกำรด ำเนินงำน      289,833,291 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั      1,504,890,936 
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31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขออมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอองกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผู อมีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดอำนกำรด ำเนินงำนไดอรับและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชอในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหอกบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผู อมีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดอำนกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัคือกรรมกำรผู ออ  ำนวยกำร 

 เพื่อวตัถุประสงคทในกำรบริหำรงำน บริษทัฯจดัโครงสรอำงองคทกรเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินำศภยั 2 ส่วน
งำน คือกำรรับประกนัภยัรถและกำรรับประกนัภยัอ่ืน 

 ผู อมีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคทใน
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรฑำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยทรวมและหน้ีสินรวม
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชอเกฑ์ทเดียวกบัท่ีใชอในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยทรวมและ
หน้ีสินรวมในงบกำรเงิน 
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 ขออมูลรำยไดอ ก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บำท) 

 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัรับ 1,518,370,117  1,447,144,778 496,816,576 273,587,856 2,015,186,693  1,720,732,634  
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ  (9,146,202) (8,285,308)  (283,058,121) (153,296,278)  (292,204,323)  (161,581,586) 
บวก (หกั): ส ำรองเบ้ียประกนัภยั                                          
ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดอ  (49,126,266) 20,084,623   (78,332,840) (18,389,575)  (127,459,106) 1,695,048  

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดอสุทธิ 1,460,097,649  1,458,944,093  135,425,615  101,902,003 1,595,523,264 1,560,846,096  

รำยไดอค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ - - 91,700,026  46,419,461 91,700,026  46,419,461  

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 1,460,097,649  1,458,944,093 227,125,641  148,321,464 1,687,223,290  1,607,265,557  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชอจ่ำย                              
ในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 789,959,360  835,299,570 76,034,801 42,740,064 865,994,161 878,039,634  

ค่ำจอำงและค่ำบ ำเหน็จ 238,735,685  232,537,411 46,208,935  34,524,061 284,944,620  267,061,472  
ค่ำใชอจ่ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 52,070,799  41,789,907 50,616,041  8,300,797 102,686,840  50,090,704  
เงินสมทบบริษทักลำงคุอมครองผู อประสบภยั
จำกรถ จ ำกดั 29,103,588  19,865,835 - - 29,103,588  19,865,835  

ค่ำใชอจ่ำยด ำเนินงำน 288,572,070  285,964,492 441,072 3,868,799 289,013,142  289,833,291 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 1,398,441,502 1,415,457,215 173,300,849 89,433,721 1,571,742,351 1,504,890,936 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 61,656,147 43,486,878 53,824,792 58,887,743 115,480,939 102,374,621 

รำยไดอจำกกำรลงทุนสุทธิ     67,315,785  82,597,446  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน      (5,708,170) 10,749,222  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม      (9,912,434) 389,041  

รำยไดออ่ืน     23,279,301  15,864,023  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     190,455,421 211,974,353 
เงินสมทบส ำนกังำนคฑะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั      (5,514,105)  (4,789,554) 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยั      (5,014,088)  (4,288,439) 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู อประสบภยั      (2,375,803)  (1,621,701) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้     177,551,425  201,274,659 

ค่ำใชอจ่ำยภำษีเงินไดอ      (33,911,289) (36,518,207) 

ก ำไรส ำหรับปี     143,640,136 164,756,452 
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 สินทรัพยทและหน้ีสินจ ำแนกตำมส่วนงำน ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 

สินทรัพยท /   
หน้ีสินท่ี                       

ปันส่วนไม่ไดอ งบกำรเงิน 

สินทรัพย์     
31 ธนัวำคม 2558 177,515,184 391,939,855 2,733,776,777 3,303,231,816 
31 ธนัวำคม 2557 132,402,538 255,776,309 2,593,401,722 2,981,580,569 
หนีสิ้น     
31 ธนัวำคม 2558 1,218,351,360 617,388,705 173,204,881 2,008,944,946 
31 ธนัวำคม 2557 1,187,426,181 409,686,163 136,217,466 1,733,329,810 

ขออมูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตรท  

บริษทัฯด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตรท เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยไดอและสินทรัพยทท่ีแสดงอยู่ใน         
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตรทแลอว 

 ขออมูลเก่ียวกบัลูกคอำรำยใหญ่ 

 ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีรำยไดอเบ้ียประกนัภยัรับจำกบริษทันำยหนอำรำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็น
จ ำนวนเงินประมำฑ 839 ลอำนบำท และ 880 ลอำนบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมำจำกส่วนงำนประกนัภยัรถ 

32. เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภัย 

(หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัสะสมตอนปี 18,496,351  14,207,912 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัในปี 5,014,088  4,288,439 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัสะสมปลำยปี 23,510,439  18,496,351 
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33.  เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในปี 2558 และ 2557 ประกอบดอวย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล 
จ่ำยต่อหุอน 

  (ลอำนบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2557 ท่ีประชุมสำมญัผู อถือหุอนเม่ือ                                                     

วนัท่ี 29 เมษำยน 2558 83.40 6.00 
เงินปันผลประจ ำปี 2556 ท่ีประชุมสำมญัผู อถือหุอนเม่ือ                                                     

วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 90.35 6.50 

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดอเขอำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอองกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 
3 ถึง 20 ปี 

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอองจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตอสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดอ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลอำนบำท) 
 2558 2557 
จ่ำยช ำระ:   

ภำยใน 1 ปี 22.1 16.9 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.4 1.9 

34.2 คดีฟ้องร้อง 

 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีคดีถูกฟอ องรอองเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเป็นผู อรับประกนัภยั ซ่ึง
ผลของกำรพิจำรฑำดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด โดยมีทุนทรัพยทถูกฟอ องเป็นจ ำนวนประมำฑ 492.1 ลอำนบำท และ 
548.3 ลอำนบำท ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดอบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนไวอแลอวในงบกำรเงินเป็น
จ ำนวนประมำฑ 52.7 ลอำนบำท และ 54.2 ลอำนบำท ตำมล ำดบั 
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35. ล ำดับข้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ฑ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยทท่ีวดัมูลค่ำดอวยมูลค่ำยุติธรรมยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 

 

มูลค่ำตำม
บญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำตำม
บญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม   
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วย                       
มูลค่ำยุตธิรรม        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยทเพื่อคอำ        
 หุอนทุน 92,389,643  84,187,505  - - 84,187,505  65,632,839  66,996,066  
 หน่วยลงทุน 7,225,832  - 7,261,371 - 7,261,371  13,423,815  13,450,805  
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - 272,864  - - 272,864  - 132,032  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยทเผื่อขำย        
 หุอนทุน 20,446,128  22,724,367  - - 22,724,367  16,852,899  20,496,246  
 หน่วยลงทุน 505,041,684 73,777,080 403,619,277 - 477,396,357  278,316,129  266,959,013  
 หุอนกูอ 40,030,784  - 41,701,525 - 41,701,525  40,041,365  40,711,729  
 สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำ
ยุตธิรรม        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 77,148,715  77,148,715  - - 77,148,715  111,246,000  111,246,000  
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด        
 พนัธบตัรรัฐบำลไทย 288,542,669  - 304,177,352 - 304,177,352  410,056,209  424,330,055  
 พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ 113,205,960 - 114,988,417 - 114,988,417 60,007,173 60,014,327 
 หุอนกูอรัฐวิสำหกิจ 71,015,551 - 75,024,352 - 75,024,352 50,087,660 54,043,355 
 สลำกออมทรัพยท 39,550,000  39,550,000  - - 39,550,000  29,000,000  29,000,000  
 หุอนกูอเอกชน 268,246,965  - 276,509,516 - 276,509,516  147,652,558  152,309,367  
 เงินฝำกธนำคำรพำฑิชยท 920,000,000  920,000,000  - - 920,000,000  1,055,643,500  1,055,643,500  
เงินลงทุนทัว่ไป 2,048,020 - - 2,048,020 2,048,020 2,048,020 2,048,020 
เงินใหอกูอยืม - สุทธิ  6,676,020 - - 6,676,020 6,676,020 8,344,815 8,344,815 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

36.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

36.1  นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขออมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดอวยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เบ้ียประกนัภยัคอำงรับ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท และเงินใหอกูอยืม บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอองกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 
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  ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ  

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดอำนกำรใหอสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัคอำงรับ และเงินใหอกูอยืมโดยมีทรัพยทสิน
เป็นประกนั 

 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจำกเงินใหอกูอยมืและเบ้ียประกนัภยัคอำงรับไม่มีสำระส ำคญั 
เน่ืองจำกผู อกูอยืมเงินและผู อเอำประกนัภยัของบริษทัฯกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกนัและภูมิภำค
ต่ำงๆในประเทศ และมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยทดงักล่ำวหลงัหกัค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญท่ีแสดงไวอในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยท 

 ฑ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สินทรัพยททำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 
และส ำหรับสินทรัพยททำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก ำหนด (แลอวแต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดอดงัน้ี 

(หน่วย: ลอำนบำท) 

 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ ไม่มี  อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกวำ่ ดอกเบ้ีย อตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 – 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (รออยละต่อปี) 

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 64 - - - 13 77 0.00% - 1.60% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท        
หลกัทรัพยทรัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ 32 243 198 - - 473 3.01% - 7.20% 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 15 159 136 - - 310 3.22% - 5.75% 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน  700 220 - - - 920 1.75% - 4.00% 
สลำกออมทรัพยท 10 30 - - - 40 0.83% - 1.42% 

เงินใหอกูอยมื – สุทธิ - - - 7 - 7 2.00% - 12.50% 

รวม 821 652 334 7 13 1,827  
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(หน่วย: ลอำนบำท) 

 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ ไม่มี  อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกวำ่ ดอกเบ้ีย อตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 – 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (รออยละต่อปี) 

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101 - - - 10 111 0.00% - 1.00% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท        
หลกัทรัพยทรัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ 132 253 135 - - 520 3.01% - 8.25% 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 30 93 65 - - 188 3.68% - 5.75% 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน  966 90 - - - 1,056 2.55% - 4.00% 
สลำกออมทรัพยท - 29 - - - 29 1.00% - 1.42% 

เงินใหอกูอยมื – สุทธิ - - - 8 - 8 5.38% - 15.00% 

รวม 1,229 465 200 8 10 1,912  

ควำมเส่ียงสภำพคล่อง 

 ควำมเส่ียงดอำนสภำพคล่องคือควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจไดอรับควำมเสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำก กำรท่ีบริษทัฯ
ไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยทเป็นเงินสดและ/หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนไดอเพียงพอตำมควำมตอองกำรและ
ทนัต่อเวลำท่ีบริษทัฯจะตอองน ำไปช ำระภำระผกูพนัไดอเม่ือครบก ำหนด บริษทัฯมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำก
กำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใหอเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯและเพื่อท ำใหอผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯพิจำรฑำวำ่ไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัเน่ืองจำกบริษทัฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และไม่มีสินทรัพยทและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญัคงเหลือ           
ฑ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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36.2 มูลค่ำยุติธรรมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
  (หน่วย: บำท) 
 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 77,148,715 77,148,715 111,246,000  111,246,000  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท     
หลกัทรัพยทรัฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 472,764,180 494,190,121  520,151,042  538,387,737  
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 308,277,749 318,211,041  187,693,923  193,021,096  
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน  920,000,000 920,000,000  1,055,643,500  1,055,643,500  
สลำกออมทรัพยท 39,550,000 39,550,000  29,000,000  29,000,000  

เงินใหอกูอยมื - สุทธิ 6,676,020 6,676,020 8,344,815 8,344,815 

 บริษทัฯมีกำรประมำฑกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกฑ์ทดงัน้ี 

ก) สินทรัพยททำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ไดอแก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำฑตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวฑโดยใชออตัรำ
ผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืน 

ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรฑีท่ีเป็นเงินลงทุนในตรำ
สำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอองกำรของตลำด ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีไม่มีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินจึงถือตำม
จ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินใหอกูอยืมท่ีใชออัตรำดอกเบ้ียแบบลอยตัวและจ ำนวนเงินไม่มี
สำระส ำคญัของกำรใหอสินเช่ือ ถือตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

37. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกนัภัย 

 วตัถุประสงคทในกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัฯ คือ กำรด ำรงไวอซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
ต่อเน่ือง และกำรด ำรงเงินกองทุนตำมควำมเส่ียงใหอเป็นไปตำมขออก ำหนดของคปภ.  
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38. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธท 2559 ศำลอุทธรฑทมีค ำตดัสินใหอ บริษทัฯและผู อเก่ียวขอองตอองช ำระเงินใหอผู อเอำประกนัภยั
รำยหน่ึงเป็นจ ำนวน 120.5 ลอำนบำท โดยเป็นส่วนของบริษทั 78.3 ลอำนบำท (คิดเป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกกำรเอำ
ประกนัภยัต่อ 1.0 ลอำนบำท) และมีดอกเบ้ียซ่ึงค ำนวฑตั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลำคม 2554 ถึงวนัท่ี 29 กุมภำพนัธท 2559 
และค่ำใชอจ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขออง จ ำนวน 43.9 ลอำนบำท โดยเป็นส่วนของบริษทัฯ 28.5 ลอำนบำท (คิดเป็นจ ำนวน
เงินสุทธิจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 0.4 ลอำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดอบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนไวอ
แลอวในงบกำรเงิน ฑ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เป็นจ ำนวน 81.6 ลอำนบำท ขฑะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรยื่นฎีกำต่อศำล
ฎีกำ 

39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดอรับอนุมติัใหอออกโดยกรรมกำรผู อมีอ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธท 2559 

 


