
    

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2557 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบด้วย                    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 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 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

 

 

นงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2558 



บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 111,246,000 161,737,384        
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 18,376,093 14,546,395          
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7 147,471,614 192,930,630        
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 240,707,233 317,526,926        
สินทรัพยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์
      เงินลงทนุเพ่ือคา้ 9.1 80,578,902 41,710,431          
      เงินลงทนุเผ่ือขาย 9.2 328,166,988 242,067,840        
      เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนด 9.3 1,752,447,100 1,680,726,285     
      เงินลงทนุทัว่ไป 9.4 2,048,020 2,223,020            
   เงินใหกู้ย้มื 10 8,344,815 7,074,276            
ทรัพยสิ์นรอการขาย 11 7,314,613 15,148,501          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 147,045,418 155,621,889        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,056,435 1,693,134            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14.1 90,136,850 83,912,078          
สินทรัพยอ่ื์น 15 46,640,488 48,217,772          
รวมสินทรัพย์ 2,981,580,569     2,965,136,561     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557



บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้น
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,118,199 12,039,464          
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 16 110,417,997 157,298,309        
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั
   ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 17 589,582,528 604,279,480        
   ส ารองเบ้ียประกนัภยั 18.1 864,240,805 832,842,359        
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 19 56,320,769 48,697,557          
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 32,871,014 41,251,535          
หน้ีสินอ่ืน 20 70,778,498 95,867,574          
รวมหนีสิ้น 1,733,329,810     1,792,276,278     
ส่วนของเจ้ำของ
ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000        
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 13,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 594,436,835 594,436,835        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 21 24,848,787 24,848,787          
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850 6,163,850            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 489,436,011 416,875,811        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 9.6  (5,634,724) (8,465,000)          
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,248,250,759     1,172,860,283     
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 2,981,580,569     2,965,136,561     

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

-                           -                           

กรรมการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

รำยได้
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 23, 27 1,560,846,096 1,468,413,788        
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 23 46,419,461 32,890,396             
รวมรำยได้ 1,607,265,557        1,501,304,184        
ค่ำใช้จ่ำย
การรับประกนัภยั
   ค่าสินไหมทดแทน
      ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 23 878,039,634 789,351,029           
   ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 23, 27 267,061,472 278,005,711           
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 23 50,090,704 36,827,213             
   เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 23 19,865,835 18,049,853             
   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 23, 24 292,141,106 262,109,693           
รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภยั 1,507,198,751        1,384,343,499        
ก ำไรจำกกำรรับประกันภยั 100,066,806           116,960,685           
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 82,597,446 91,816,068             
ก าไรจากเงินลงทนุ 10,749,222 30,051,958             
ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 389,041 (15,390,310)            
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 8,377,494 2,594,012               
   อ่ืน ๆ 7,486,529 5,981,131               
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 209,666,538           232,013,544           
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
   การประกอบธุรกิจประกนัภยั  (4,789,554) (4,708,802)              
เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั 31  (4,288,439) (4,207,565)              
เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั  (1,621,701) (1,473,457)              
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 198,966,844           221,623,720           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.2  (36,056,644) (38,613,664)            
ก ำไรส ำหรับปี 162,910,200           183,010,056           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 3,537,844 (47,686,787)            
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 14.2  (707,568) 9,537,357               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 2,830,276               (38,149,430)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 165,740,476           144,860,626           

ก ำไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 11.72                      13.17                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

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



บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557

(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 2556 139,000,000        594,436,835        24,848,787          6,163,850      247,765,755      29,684,430                         1,041,899,657    
เงินปันผลจ่าย 22 -                          -                          -                           -                     (13,900,000)       -                                          (13,900,000)        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                           -                     183,010,056      (38,149,430)                        144,860,626       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 139,000,000        594,436,835        24,848,787          6,163,850      416,875,811      (8,465,000)                          1,172,860,283    

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    
เงินปันผลจ่าย 22 -                          -                          -                           -                     (90,350,000)       -                                          (90,350,000)        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                           -                     162,910,200      2,830,276                           165,740,476       
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    

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

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 1,738,986,995 1,655,965,639      
เงินรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  (3,088,741) 156,481,517         
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (846,089,622) (880,789,602)        
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (93,918,364) (93,679,645)          
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (272,352,551) (271,104,368)        
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  (69,956,540) (54,877,066)          
ดอกเบ้ียรับ 55,205,033 55,531,873           
เงินปันผลรับ 23,562,716 36,312,320           
ค่าใชจ่้ายจากการลงทนุอ่ืน  (1,708,707) (1,566,405)            
รายไดอ่ื้น 15,864,023 8,575,142             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  (263,610,667) (202,816,770)        
ภาษีเงินได้  (45,910,248) (22,367,133)          
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 236,983,327        385,665,502         
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 1,645,012,120 2,229,830,980      
   เงินใหกู้ย้ืม 2,240,311 3,548,560             
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,808,359 402,897                
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 1,659,060,790     2,233,782,437      
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์  (1,845,213,889) (2,485,449,046)     
   เงินใหกู้ย้ืม  (3,510,850) (3,839,945)            
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (7,126,562) (20,849,194)          
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (334,200) (59,321)                
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (1,856,185,501)    (2,510,197,506)     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (197,124,711)       (276,415,069)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย 22  (90,350,000) (13,900,000)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (90,350,000)         (13,900,000)          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (50,491,384)         95,350,433           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 161,737,384 66,386,951           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 6 111,246,000        161,737,384         

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

บริษทั น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

1.2 ผลกระทบจำกอุทกภัยร้ำยแรง 

 ในไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังร้ำยแรงข้ึนในประเทศไทย วิกฤตกำรณ์ดงักล่ำวไดส่้งผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน โดยบริษทัฯได้บนัทึกผลกระทบดังกล่ำวในงบกำรเงินจนถึงวนัท่ี          
31 ธนัวำคม 2557 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

ค่ำสินไหม
ทดแทน              
ก่อนกำร

ประกนัภยัต่อ 
ค่ำสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียก
คืนจำกกำรประกนัภยัต่อ 

ค่ำสินไหม
ทดแทน              

สุทธิหลงักำร
ประกนัภยัต่อ 

  ตกลงแลว้ ส ำรองสินไหม  
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 92 - (89) 3 

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำย 312 (248) - 64 

รวม 404 (248) (89) 67 

ส ำรองส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อตำมสญัญำ Excess of Loss   (2) 

ส ำรองส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อตำมสญัญำ Excess of Loss ท่ีไดรั้บแลว้  (27) 
ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  38 

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิส่วนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยแลว้ตั้งแตปี่ 2554 จนถึงส้ินปี 2556  (40) 

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิส่วนท่ีรับรู้เป็นรำยไดใ้นระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557(1) (2) 
(1) รับรู้โดยแสดงเป็นรำยกำรหักอยูใ่น “ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 บริษทัฯไดป้ระมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุดส ำหรับส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและส ำรองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียก
คืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อโดยอำ้งอิงจำกเอกสำรหลกัฐำนและรำยงำนกำรส ำรวจภยัท่ีไดรั้บ 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 และจดัท ำข้ึนตำมวิธีกำรบญัชีเก่ียวกบักำรประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) กำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั
ลงวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2553  

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ีเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ในงวดบญัชีปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนำคต          
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เ สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ                    

กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับท่ี  29                        

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
ไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี 
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ ำนวนมำก 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศโดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
คร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ีในปีท่ีน ำ
มำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัเป็นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั และเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจและกำรจดัท ำงบกำรเงินของ
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เ ร่ิมในหรือหลังวันที ่                       
1 มกรำคม 2558 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้กิจกำร
เลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนก็ได ้ 

ปัจจุบนับริษทัฯรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีเกิดรำยกำร ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินวำ่เม่ือน ำมำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ี
มำใชใ้นปี 2558 และเปล่ียนมำรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนดงักล่ำวทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ี และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็น
ตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี 

จำกกำรประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เช่ือว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

  



5 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เ ร่ิมในหรือหลังวันที ่                       
1 มกรำคม 2559 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัท่ีออกโดยกิจกำรใดๆ จนกว่ำโครงกำรระยะท่ีสองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบั
สัญญำประกนัภยัจะแลว้เสร็จ  ทั้งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ีมีขอ้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลโดย
ระบุและอธิบำยถึงจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำประกนัภยัในงบกำรเงินของผูรั้บประกนัภยัและไม่อนุญำต
ให้มีกำรบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมท่ีอำจจะเกิดข้ึนส ำหรับเหตุกำรณ์ท่ียงัมิไดเ้กิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน และก ำหนดให้มีกำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัท่ีบนัทึกแล้วและกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระกนัต่อ ทั้งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวมีกำรยกเวน้
ขอ้ก ำหนดบำงประกำรท่ีก ำหนดให้ผูรั้บประกนัภยัปฏิบติัในมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบบัอ่ืนเป็นกำรชัว่ครำว            
ซ่ึงรวมถึงขอ้ก ำหนดท่ีใหผู้รั้บประกนัภยัพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยั  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินส ำหรับปีท่ีเร่ิมใช้จำกมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 และยงัไม่สำมำรถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยั 

เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจำกผูเ้อำประกนัภยั และเบ้ียประกยัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่ำของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและกำรส่งคืนเบ้ียประกันภยั และปรับปรุงด้วยส ำรองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจำกผูเ้อำประกนัภยัถือเป็นรำยได้ตำมวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอำยุกำรคุม้ครองเกิน 1 ปีจะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมอำยุกำรให้
ควำมคุม้ครองเป็นรำยปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรำยได้เม่ือบริษทัฯไดรั้บใบค ำขอเอำประกนัภยัต่อหรือใบแจง้กำรเอำ
ประกนัภยัต่อจำกบริษทัผูเ้อำประกนัภยัต่อ 

(ข) รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 

รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรำยไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริกำร 
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(ค)  รำยไดจ้ำกเงินลงทุน 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้กูย้ืมรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของเงินให้กูย้ืม โดยค ำนวณจำกยอดเงิน
ตน้ท่ีคงคำ้ง ไม่มีกำรตั้งคำ้งรับส ำหรับดอกเบ้ียของเงินให้กูย้ืมรำยท่ีผิดนดัช ำระดอกเบ้ียติดต่อกนัเกิน
หกเดือน รำยได้ดอกเบ้ียจำกเงินฝำกรับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินฝำกตำมเกณฑ์คงค้ำง                  
เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดเ้ม่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผลเกิดข้ึน 

(ง) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 

 เบ้ียประกันภยัต่อจ่ำยจำกกำรเอำประกันภยัต่อรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือได้โอนควำมเส่ียงจำกกำร
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

(ข) ค่ำใชจ่้ำยค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 

 ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

 ในกรณีที่เป็นค่ำจำ้งและค่ำนำยหนำ้จ่ำยส ำหรับกำรรับประกนัภยัที่มีอำยุกำรคุม้ครองเกิน 1 ปีจะ
บนัทึกเป็นรำยกำรจ่ำย ในปีท่ีเกิดรำยกำรทั้งจ  ำนวน 

(ค) ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงและจำกกำรรับ
ประกนัภยัต่อ ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและรำยกำร
ปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี หกัดว้ยมูลค่ำซำกและกำรรับ
คืนอ่ืน(ถำ้มี) และหกัดว้ยค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จำกผูเ้อำประกนัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของ
ฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือ
ไดรั้บแจง้จำกบริษทัประกนัต่อตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้ 

  



7 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร    
เบิกใช ้

4.4 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับทั้งจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงและจำกกำรรับประกนัภยัต่อแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บ
เงินไม่ได้ ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ                  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

4.5 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 

 สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อประกอบไปดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ เงินมดัจ ำท่ี
วำงไวจ้ำกกำรรับประกนัภยัต่อ และส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ  

เงินคำ้งรับจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งรับ ค่ำสินไหมทดแทนคำ้ง
รับ และรำยกำรคำ้งรับอ่ืนๆ จำกบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ หกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำร
เก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเงินคำ้งรับจำก
บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อประมำณข้ึน โดยอำ้งอิงสัญญำประกนัภยัต่อท่ี
เก่ียวขอ้งของส ำรองเบ้ียประกนัภยั และส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทน คำ้งจ่ำยตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรค ำนวณส ำรองประกนัภยั 

(ข)  เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

 เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ ำท่ีบริษทั
ถือไวจ้ำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

เงินคำ้งจ่ำยจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย และรำยกำรคำ้งจ่ำยอ่ืนๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่ำสินไหมทดแทน 
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บริษทัฯ แสดงรำยกำรสินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยั
ต่อหรือเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขำ้เง่ือนไขกำรหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหน้ีสิน 

4.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ำมจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือได้
จ  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบั ดอกเบ้ียรับ ตรำสำรหน้ี
จดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก ำหนดเม่ือบริษทัฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไว้
จนครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตำมรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปีของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิ 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯ จะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหวำ่งรำคำ
ทุนและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นผลก ำไร (ขำดทุน)  
จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำยในส่วนของเจำ้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 
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 บริษทัฯบนัทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑว์นัท่ีเกิดรำยกำร (Trade date accounting) 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนเงินลงทุนจะถูกบนัทึกรับรู้
เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรค ำนวณ
ตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.7 เงินให้กู้ยมืและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหกู้ย้มืแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมส ำหรับผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยกำรวิเครำะห์และประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
ของลูกหน้ีแต่ละรำยและมูลค่ำหลกัประกนัประกอบ  

4.8  ทรัพย์สินรอกำรขำย 

ทรัพยสิ์นรอกำรขำยตำมท่ีก ำหนดโดย คปภ. ให้แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ทรัพยสิ์นรอกำร
ขำยดงักล่ำวหมำยถึง (1) ทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของบริษทัฯ เน่ืองจำกกำรช ำระหน้ี หรือเน่ืองจำกกำรท่ีบริษทัฯ
ไดซ้ื้อทรัพยสิ์นท่ีจ ำนองไวก้บับริษทัฯนั้นจำกกำรขำยทอดตลำดโดยค ำสั่งศำลหรือเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์
รวมทั้งกำรเขำ้ครอบครองทรัพยสิ์นจำกกำรให้เช่ำกำรเงินหรือกำรให้เช่ำซ้ือ (2) ท่ีดิน อำคำร และทรัพยสิ์น
อ่ืน รวมทั้งสิทธิกำรเช่ำเพื่อใชด้ ำเนินธุรกิจหรือส ำหรับพนกังำนซ่ึงมิไดใ้ชเ้พื่อกำรดงักล่ำวแลว้ 

4.9 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำน
โดยประมำณดงัน้ี 

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

 ค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯบนัทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษัทฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3 - 5 ปี 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

4.12 ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบั
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้หำกมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวำ่ส ำรอง
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดในงบกำรเงิน 
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(ก) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดซ่ึ้งค ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยัรับก่อนกำรเอำประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิกำรดงัน้ี 

กำรประกนัอคัคีภยั กำรประกนัภยัทำงทะเล
และกำรประกนัภยัขนส่ง (ตวัเรือ)           
กำรประกนัภยัรถยนตแ์ละภยัเบด็เตล็ด 

-  วธีิเฉล่ียรำยเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

กำรประกนัภยัขนส่งเฉพำะเท่ียว กำรประกนั
อุบติัเหตุกำรเดินทำงท่ีมีระยะเวลำคุม้ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัยงัคงใหค้วำม
คุม้ครองแก่ ผูเ้อำประกนัภยั  

(ข) ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ำรองไวเ้พื่อชดใชค้่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงค ำนวณ
โดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใช้กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีต 

4.13 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

 ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ
กำรแจง้ค ำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำร
ของฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 บริษทัฯได้บนัทึกส ำรองเพิ่มเติมส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยงัไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริษทัฯ 
ทรำบ (incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดย
ค ำนวณจำกประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัในอนำคต
ส ำหรับควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บรำยงำน สุทธิดว้ยค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี  

4.14 ผลประโยชน์พนักงำน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 
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(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึง
บริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และ ผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้  

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.16 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
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4.17 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนรับรู้เป็น
รำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.18 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษี
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 

4.19 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 
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 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

5.1 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีข้องเบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและเงินค้ำงรับจำกกำรประกนัภัยต่อ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับและเงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดย
ค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น  
เป็นตน้  

5.2 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 

 บริษทัฯจะด้อยค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่
เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ำยบริหำร 

5.3 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำซำกเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำซำกใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 

ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำใน
ภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยห์รือ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.5 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.6 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯตอ้งประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทน
คำ้งจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรำยงำนควำม
เสียหำยแล้ว และส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่บริษทัฯยงัไม่ได้รับรำยงำน (incurred but not 
reported - IBNR) ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล เช่น วิธี Chain Ladder 
หรือวธีิ Bornheutter-Ferguson ในกำรประมำณกำร 

 ขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัดงักล่ำวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ กำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน กำรจ่ำยช ำระค่ำสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ค่ำสินไหมทดแทน
เฉล่ีย จ ำนวนคร้ังของค่ำสินไหม เป็นตน้ ในกำรค ำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัน้ี จะท ำกำร
วิเครำะห์ตำมประเภทของกำรรับประกนัภยั และตอ้งใชน้กัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuary) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีควำมเขำ้ใจในธุรกิจประกนัภยัและควำมเขำ้ใจในผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯเป็นผูว้ิเครำะห์อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำรดงักล่ำวเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต จึงอำจ
แตกต่ำงกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

5.7 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค ำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใช้
กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึง
กำรประมำณเงินส ำรองดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีตและ
ประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 
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5.8 หนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติต่ำง ๆ
ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

5.9 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำควำมเสียหำยเกิดข้ึนจะไม่เกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกไว้
แลว้ในงบกำรเงิน 

5.10 สัญญำเช่ำ 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
เงินสด  137,552 242,398 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 111,108,448 161,494,986 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือส้ินก ำหนดระยะเวลำ 1,055,643,500 985,000,000 
รวมเงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 1,166,889,500 1,146,737,384 
หกั: เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลำ   
    ครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้ำ (1,055,643,500) (985,000,000) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 111,246,000 161,737,384 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับโดยจ ำแนกอำยุตำมเงินตน้ท่ีคำ้ง
ช ำระนบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2557 
  จำกตวัแทนและ   

 
จำกผูเ้อำ
ประกนัภยั 

นำยหนำ้
ประกนัภยั 

จำกกำรรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

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

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

 (หน่วย: บำท) 
 2556 
  จำกตวัแทนและ   

 
จำกผูเ้อำ
ประกนัภยั 

นำยหนำ้
ประกนัภยั 

จำกกำรรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 3,385,452 27,833,213 - 31,218,665 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 671,599 130,350,214 37,028 131,058,841 
คำ้งรับ 31 - 60  วนั 1,808,031 30,693,116 158,046 32,659,193 
คำ้งรับ 61 - 90 วนั 662,050 6,053,602 7,046 6,722,698 
คำ้งรับ 91 วนั - 1 ปี 380,541 3,343,268 - 3,723,809 
คำ้งรับเกินกวำ่ 1 ปี 13,141 11,319,040 - 11,332,181 
รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 6,920,814 209,592,453 202,120 216,715,387 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,056,378) (22,728,379) - (23,784,757) 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - สุทธิ 5,864,436 186,864,074 202,120 192,930,630 
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 ส ำหรับเบ้ียประกันภยัค้ำงรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษทัฯได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำมหน้ีให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวำ่ก ำหนดรับช ำระ บริษทัฯไดด้ ำเนินกำร
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยกบัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 2,929 2,929 
เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 43,624,720 116,215,319 
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ 202,133,858 204,038,678 
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 245,761,507 320,256,926 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,054,274) (2,730,000) 
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ - สุทธิ 240,707,233 317,526,926 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 รวมส ำรองประกนัภยั
ส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อของอุทกภยัตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2 
จ ำนวนประมำณ 91 ลำ้นบำท (2556: 93 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อโดยจ ำแนกอำยุ
ตำมเงินตน้ท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
คำ้งรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน 43,624,720 116,214,904 
คำ้งรับเกินกวำ่ 2 ปี - 415 
รวมเงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 43,624,720 116,215,319 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

9.1 เงินลงทุนเพือ่ค้ำ 

 (หน่วย: บำท) 

 2557 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน  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 

(หน่วย: บำท) 

 2556 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน  38,272,075 1,128,261 - 39,400,336 1.33 

หน่วยลงทุน 2,305,149 4,946 - 2,310,095 0.08 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้ำ 40,577,224 1,133,207 - 41,710,431 1.41 

9.2 เงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: บำท) 
 2557 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 16,852,899 3,643,347 - 20,496,246 0.69 
หน่วยลงทุน 278,316,129 - (11,357,116) 266,959,013 8.95 
หุน้กู ้ 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 
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(หน่วย: บำท) 
 2556 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ำยติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 15,273,610 3,638,586 - 18,912,196 0.64 
หน่วยลงทุน 237,375,479 - (14,219,835) 223,155,644 7.52 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขำย 252,649,089 3,638,586 (14,219,835) 242,067,840 8.16 

9.3 เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 
  (หน่วย: บำท) 

 2557 2556 

 

รำคำทุน/              
รำคำทุน                         

ตดัจ ำหน่ำย 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม 

รำคำทุน/  
รำคำทุน                         

ตดัจ ำหน่ำย 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลไทย 410,056,209 13.75 454,657,721 15.33 
พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 110,094,833 3.69 60,068,564 2.03 

รวม 520,151,042 17.45 514,726,285 17.36 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 147,652,558 4.95 158,000,000 5.33 

รวม 147,652,558 4.95 158,000,000 5.33 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิเกนิกว่ำ 3 เดอืน     
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์ 1,055,643,500 35.41 985,000,000 33.22 

สลำกออมทรัพย ์ 29,000,000 0.97 23,000,000 0.78 

รวม 1,084,643,500 36.38 1,008,000,000 33.99 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 1,752,447,100 58.78 1,680,726,285 56.68 

9.4 เงินลงทุนทัว่ไป 

(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 

 รำคำทุน 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม รำคำทุน 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม 
ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด                  

- ในประเทศ 2,048,020 0.07 2,223,020 0.07 

รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 2,048,020 0.07 2,223,020 0.07 
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9.5 ระยะเวลำคงเหลอืของตรำสำรหนี้ 

   (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 

 ครบก ำหนด  ครบก ำหนด  

 นอ้ยกว่ำ 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม นอ้ยกว่ำ 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย         
หลักทรัพย์เอกชน         

หุ้นกู ้ - 40,041,365 - 40,041,365 - - - - 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 670,364 - 670,364 - - - - 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขำย - 40,711,729 - 40,711,729 - - - - 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด         
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกิจ         

พนัธบตัรรัฐบำลไทย 122,354,333 212,332,866 75,369,010 410,056,209 90,529,070 201,346,881 162,781,770 454,657,721 

พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ 10,007,173 40,087,660 60,000,000 110,094,833 10,010,442 40,058,122 10,000,000 60,068,564 

รวม 132,361,506 252,420,526 135,369,010 520,151,042 100,539,512 241,405,003 172,781,770 514,726,285 

หลักทรัพย์เอกชน         

หุ้นกู ้ 30,000,000 52,434,997 65,217,561 147,652,558 83,000,000 60,000,000 15,000,000 158,000,000 

รวม 30,000,000 52,434,997 65,217,561 147,652,558 83,000,000 60,000,000 15,000,000 158,000,000 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิที่ครบ
ก ำหนดเกนิกว่ำ 3 เดือน         
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์ 965,643,500 90,000,000 - 1,055,643,500 920,000,000 65,000,000 - 985,000,000 

สลำกออมทรัพย ์ - 29,000,000 - 29,000,000 13,000,000 10,000,000 - 23,000,000 

รวม 965,643,500 119,000,000 - 1,084,643,500 933,000,000 75,000,000 - 1,008,000,000 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบ
ก ำหนด 1,128,005,006 423,855,523 200,586,571 1,752,447,100 1,116,539,512 376,405,003 187,781,770 1,680,726,285 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 พันธบัตรบำงส่วนได้น ำไปวำงไว้กับนำยทะเบียนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั และไดน้ ำไปวำงค ้ำประกนั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 28, 29 
และ 30 
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9.6 ผลก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกิดขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
2557 2556 

   
ผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำร                                                        
วดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วนัตน้ปี (10,581,249) 37,105,538 

เปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี 3,537,844 (47,686,787) 
ผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำร                                                                         
วดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วนัส้ินปี (7,043,405) (10,581,249) 

หกั: ภำษีเงินได ้ 1,408,681 2,116,249 
ผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย – สุทธิ
จำกภำษีเงินได ้ (5,634,724) (8,465,000) 

10. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับโดยจ ำแนกอำยุตำม
เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 2557 

 ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

 
ระยะเวลำคำ้งช ำระ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ 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 - - 518,373 - 518,373 - 518,373 

รวม 7,635,330 3,923 1,227,858 - 8,863,188 3,923 8,867,111 

หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - (518,373) - (518,373) - (518,373) 

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

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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(หน่วย: บำท) 

 2556 

 ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

 
ระยะเวลำคำ้งช ำระ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,508,862 2,571 565,414 33 7,074,276 2,604 7,076,880 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ        

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

รวม 6,508,862 2,571 879,940 203,880 7,388,802 206,451 7,595,253 

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

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย 
 คำ้งรับ - สุทธิ 6,508,862 2,571 565,414 33 7,074,276 2,604(1) 7,076,880 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังำนโดยมีบุคคลค ้ำประกนั ก ำหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 20 เท่ำของเงินเดือน แต่ตอ้งไม่
เกิน 500,000 บำท กรณีเงินให้กู้ยืมท่ีมีอสังหำริมทรัพยจ์  ำนองเป็นประกนั วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 
ของรำคำประเมินอสังหำริมทรัพย ์และจะพิจำรณำจำกวตัถุประสงคท่ี์ขอกูร้วมทั้งควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีของผูข้อกู้ อตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมอำจพิจำรณำเพิ่มหรือลดจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูท้ ัว่ไปของธนำคำร
พำณิชยไ์ด ้

11. ทรัพย์สินรอกำรขำย 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
สินทรัพยท่ี์ไดจ้ำกกำรช ำระหน้ี - อสงัหำริมทรัพย ์ 9,387,383 17,221,271 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (2,072,770) (2,072,770) 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ 7,314,613 15,148,501 
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บำท) 
  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหวำ่ง  

 ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2556 103,472,866 98,046,711 83,524,696 11,198,821 15,424,000 311,667,094 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,119,194 - 965,750 5,084,944 
โอนระหวำ่งปี - 15,450,000 314,250 - (15,764,250) - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (3,555,826) (849,959) - (4,405,785) 

31 ธนัวำคม 2556 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 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2556 - 71,840,925 70,868,137 6,292,515 - 149,001,577 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 5,125,238 5,753,814 1,230,240 - 12,109,292 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (3,536,547) (849,958) - (4,386,505) 

31 ธนัวำคม 2556 - 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 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2556 103,472,866 36,530,548 11,316,910 3,676,065 625,500 155,621,889 

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2556      12,109,292 

2557      13,725,164 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช ้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 102.8 ลำ้นบำท 
(2556: 69.8 ลำ้นบำท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บำท) 
 ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 

รำคำทุน  
1 มกรำคม 2556 6,486,662 

ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 59,321 
31 ธนัวำคม 2556 6,545,983 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 334,200 

ขำยซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (11,360) 

31 ธนัวำคม 2557 6,868,823 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  
1 มกรำคม 2556 3,953,508 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 899,341 
31 ธนัวำคม 2556 4,852,849 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 970,897 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีขำย (11,358) 

31 ธนัวำคม 2557 5,812,388 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  
31 ธนัวำคม 2556 1,693,134 

31 ธนัวำคม 2557 1,056,435 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  
2556 899,341 

2557 970,897 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีซอฟแวร์คอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 3.9              
ลำ้นบำท (2556: 3.7 ลำ้นบำท) 
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14. ภำษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจำกควำมแตกต่ำงชัว่ครำวของภำษีดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 8,289,256 7,020,344 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 30,108,879 28,925,451 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีอำจเกิดข้ึน                                                                             
แต่ยงัมิไดร้ำยงำนใหบ้ริษทัฯทรำบ (IBNR)  13,266,562 9,249,645 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 30,501,785 30,718,547 
ส ำรองผลประโยชนพ์นกังำนคำ้งจ่ำยระยะยำว 6,866,136 6,108,484 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำ                                               
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 1,408,681 2,116,249 

รวม 90,441,299 84,138,720 

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี   
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ (304,449) (226,642) 

รวม (304,449) (226,642) 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 90,136,850 83,912,078 

14.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 2557 2556 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 42,988,983 34,406,597 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ 

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (6,932,339) 4,207,067 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 36,056,644 38,613,664 
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 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 
   
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร (ขำดทุน)   

จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (707,568) 9,537,357 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 198,966,844 221,623,720 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 39,793,368 44,324,744 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็น 

รำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (3,736,724) (5,711,080) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 36,056,644 38,613,664 

15. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
เงินทดรองจ่ำย 1,413,365 1,950,630 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 736,579 19,676,655 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 3,038,983 4,118,579 
ค่ำสินไหมคำ้งรับจำกคู่กรณี 2,176,516 2,095,034 
ตัว๋เงินรับกำรคำ้ 6,805,907 8,787,489 
เงินคำ้งรับจำกกำรขำยหุน้ 20,073,150 - 
อ่ืน ๆ 12,395,988 11,589,385 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 46,640,488 48,217,772 



28 

16. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 

เบ้ียประกนัภยัต่อคำ้งจ่ำย 43,849,770 125,595,183 
เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 66,568,227 31,703,126 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 110,417,997 157,298,309 

17. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 
 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 604,279,480 882,432,492 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน

ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปี 958,378,415 878,395,979 
กำรเปล่ียนแปลงค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร                     

ค่ำสินไหมทดแทนของปีอุบติัเหตุปีก่อน (27,424,704) (179,441,997) 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน

จ่ำยระหวำ่งปี (945,650,663) (977,106,994) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 589,582,528 604,279,480 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัมีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยท่ีเกิด
จำกสัญญำรับประกนัภยัต่อจ ำนวน 0.1 ลำ้นบำท และ 0.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 รวมส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนของอุทกภยัตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.2 จ  ำนวนประมำณ 92 ล้ำนบำท 
(2556: 136 ลำ้นบำท) 

18. ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั หมำยถึง ภำระผูกพนัตำมสัญญำประกนัวินำศภยั ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำง
ส ำรองเบ้ียประกนัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้และส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
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18.1 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้   
(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 

ยอดคงเหลือตน้ปี 832,842,359 703,776,210 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับปี 1,720,732,634 1,696,522,213 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นปีน้ี (1,689,334,188) (1,567,456,064) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 864,240,805 832,842,359 

18.2  ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 
(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 

ยอดคงเหลือตน้ปี 583,736,316 540,889,734 
ประมำณกำรค่ำสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในปี 1,201,568,465 1,264,428,938 
ควำมเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปี (1,230,546,699) (1,221,582,356) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 554,758,082 583,736,316 

19. ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 

ผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำยประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 
(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 21,990,090 18,155,138 
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 34,330,679 30,542,419 

รวม 56,320,769 48,697,557 

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ตน้ปี 30,542,419 26,333,007 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,048,241 1,472,492 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,220,704 908,236 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,788,500) (1,630,800) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 2,307,815 3,459,484 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 34,330,679 30,542,419 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,048,241 1,472,492 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,220,704 908,236 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ท่ีรับรู้ในปี 2,307,815 3,459,484 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  5,576,760 5,840,212 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2557 2556 
อตัรำคิดลด 3.2 4.1 
อตัรำกำรเพิ่มของเงินเดือนในอนำคต 4.5 - 7.0 4.5 - 7.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 7.0 - 18.0 7.0 - 18.0 

 จ ำนวนเงินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์กำรส ำหรับปีปัจจุบนัและสองปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำร

ผลประโยชน์ 

จ ำนวนภำระผกูพนัท่ีถูก 
ปรับปรุงจำกผลของ

ประสบกำรณ์ 
ปี 2557 34.3 2.3 
ปี 2556 30.5 3.5 
ปี 2555 26.3 1.2 
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20. หนีสิ้นอื่น 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 5,343,558 5,392,008 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 2,272,317 1,379,401 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนด 9,544,386 12,547,263 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 21,961,099 19,735,677 
เงินรับฝำกจำกตวัแทน 21,764,430 13,541,873 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนำ้ - 22,257,344 
อ่ืน ๆ 9,892,708 21,014,008 
รวมหน้ีสินอ่ืน 70,778,498 95,867,574 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย  

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

22.  เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในปี 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล 
จ่ำยต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2556 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ                                                     

วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 90.4 6.5 
เงินปันผลประจ ำปี 2555 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ 

วนัท่ี 29 เมษำยน 2556 13.9 1.0 
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23. กำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับประกนัภัย 

 ขอ้มูลตำมกำรรับประกนัภยัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทำง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

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 ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 543,396 (2,040,040) 20,084,623 (17,645,799) 752,868 1,695,048 
 เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 13,068,127 2,514,793 1,458,944,093 77,004,614 9,314,469 1,560,846,096 
 รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ 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       
 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยใน       
  กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 2,746,123 1,246,195 835,299,570 42,002,925 (3,255,179) 878,039,634 
 ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 9,559,289 2,396,352 232,537,411 17,083,044 5,485,376 267,061,472 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 952,507 546,407 41,789,907 5,421,119 1,380,764 50,090,704 
 เงินสมทบบริษทั กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 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 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน      292,141,106 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั      1,507,198,751 
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ขอ้มูลตำมกำรรับประกนัภยัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทำง 
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
อุบติัเหต ุ
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั 
เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
 เบ้ียประกนัภยัรับ 39,249,217 23,363,261 1,492,922,035 101,111,341 39,876,359 1,696,522,213 
 หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (25,338,592) (19,035,064) (13,068,576) (33,002,632) (27,895,833) (118,340,697) 
 เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 13,910,625 4,328,197 1,479,853,459 68,108,709 11,980,526 1,578,181,516 
 บวก (หกั): ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (650,092) 2,001,162 (105,120,096) (8,932,715) 2,934,013 (109,767,728) 
 เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 13,260,533 6,329,359 1,374,733,363 59,175,994 14,914,539 1,468,413,788 
 รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 14,040,937 5,418,956 32,512 8,649,020 4,748,971 32,890,396 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 27,301,470 11,748,315 1,374,765,875 67,825,014 19,663,510 1,501,304,184 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยใน       
  กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 1,173,045 (372,105) 759,850,696 27,136,621 1,562,772 789,351,029 
 ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 10,343,216 2,619,187 246,344,953 14,363,064 4,335,291 278,005,711 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 1,004,834 793,792 30,237,970 3,450,264 1,340,353 36,827,213 
 เงินสมทบบริษทั กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั - - 18,049,853 - - 18,049,853 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัก่อนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 12,521,095 3,040,874 1,054,483,472 44,949,949 7,238,416 1,122,233,806 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน      262,109,693 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั      1,384,343,499 

We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 
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24. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนท่ีไม่ใช่ค่ำใชจ่้ำยกำรรับประกนัภยั   

และกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 90,006,840 80,885,387 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่ำใชจ่้ำยกำรรับ
ประกนัภยั 77,038,240 70,894,417 

ค่ำภำษีอำกร 629,584 519,667 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 11,352,775  (21,069) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 113,113,667 109,831,291 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 292,141,106 262,109,693 

25. ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 
(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 

เงินเดือนและค่ำแรง 162,199,588 143,326,098 

เงินประกนัสังคม 1,236,047 812,021 

เงินสมทบโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้ 7,715,848 7,695,317 

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 11,537,463 10,568,837 

รวมค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 182,688,946 162,402,273 

 บริษทัฯและพนกังำนของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ถึง 6 และเงินท่ี
บริษทัฯจ่ำยสมทบใหใ้นอตัรำร้อยละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอำยุงำนของพนกังำน กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯไดจ่้ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 6.4 ลำ้นบำท และ 5.8 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

26.  ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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27. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

27.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรำยกำร บริษทัฯค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ตรงสิน จ ำกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ  ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยำ โฮเตล็ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนัและกำรถือหุน้ 

27.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 

เบีย้ประกนัภัยรับ   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั* 928,308,723 1,015,673,802 
   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ  ำกดั (มหำชน) 1,084,929 674,841 
   บริษทั เอเชียพทัยำโฮเตล็ จ  ำกดั 619,671 589,725 
   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) 2,936,611 1,373,349 
   บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ  ำกดั 653,976 527,921 
   บริษทั เซียร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 125,000 - 
ค่ำบ ำเหน็จจ่ำย   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 161,361,410 177,013,258 
ค่ำเช่ำอำคำร   
   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั 1,160,347 1,262,649 
ค่ำบริกำรอำคำร   
   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั 18,472,221 20,113,159 

 * เบ้ียประกนัภยัรับจำกนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 
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   นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำบ ำเหน็จจ่ำย เป็นอตัรำท่ีไม่แตกต่ำงจำกนำยหนำ้อ่ืนและไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดโดย

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

ค่ำเช่ำอำคำร รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำบริกำรอำคำร รำคำตำมสัญญำ 

27.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 

เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ (สุทธิจำกตั๋วเงินรับจำกตัวแทน)   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 123,462,787 132,842,037 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสถำนที่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ   
บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ำกดั - 19,450,101 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 20,844,161 22,629,593 

27.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16.6 23.3 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.6 0.4 
รวม 17.2 23.7 
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28. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทฯได้วำงหลักทรัพย์ประกันไว้กับนำยทะเบียนตำม
พระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยัดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
 รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 
พนัธบตัรรัฐบำล 14,000,000 14,093,214 14,000,000 14,155,684 

29. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯไดว้ำงหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยักบันำยทะเบียน
ตำมพระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
 รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 
พนัธบตัรรัฐบำล 180,000,000 188,881,726 208,000,000 211,156,472 

30. สินทรัพย์ทีม่ีข้อจ ำกดัและภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์มีขอ้จ ำกดัและภำระผกูพนั ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
พนัธบตัร - ใชว้ำงทุเลำกำรบงัคบัคดีในชั้นศำล 5,680,000 10,570,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัผูข้บัข่ี 600,000 900,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 300,000 300,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 10,000,000 10,000,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัสัญญำวำ่จำ้งซ่อม 500,000 500,000 
สลำกออมทรัพย ์ - ใชเ้ป็นหลกัประกนัธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร 2,000,000 2,000,000 
 - ใชเ้ป็นหลกัประกนัผูข้บัข่ี 200,000 200,000 
เงินฝำกประจ ำ - ใชค้  ้ำประกนัชั้นศำล 400,000 - 
รวม 19,680,000 24,470,000 
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31. เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภัย 
(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัสะสมตน้ปี 14,207,912 10,000,347 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัในปี 4,288,439 4,207,565 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัสะสมปลำยปี 18,496,351 14,207,912 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

32.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 
3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2557 2556 
จ่ำยช ำระ:   

ภำยใน 1 ปี 1.8 21.0 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.9 1.4 

32.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเป็นผู ้รับประกันภัยจ ำนวน
ประมำณ 548.3 ลำ้นบำท โดยมีทุนทรัพยท่ี์ไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมเ์ป็นจ ำนวนเงินรวม 53.6 ลำ้นบำท 
ผลของกำรพิจำรณำคดีดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดบ้นัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนไว้
แลว้ในงบกำรเงินเป็นจ ำนวน 51.5 ลำ้นบำท 

  



39 

 

33. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัคือกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินำศภยั 2 ส่วน
งำน คือกำรรับประกนัภยัรถและกำรรับประกนัภยัอ่ืน 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและ
หน้ีสินรวมในงบกำรเงิน 
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 ขอ้มูลรำยได ้ก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บำท) 

 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัรับ 1,447,144,778 1,492,922,035 273,587,856 203,600,178 1,720,732,634 1,696,522,213 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (8,285,308) (13,068,576) (153,296,278) (105,272,121) (161,581,586) (118,340,697) 
บวก (หกั): ส ำรองเบ้ียประกนัภยั                                          

ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 20,084,623 (105,120,096) (18,389,575) (4,647,632) 1,695,048 (109,767,728) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ 1,458,944,093 1,374,733,363 101,902,003 93,680,425 1,560,846,096 1,468,413,788 
รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ - 32,512 46,419,461 32,857,884 46,419,461 32,890,396 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 1,458,944,093 1,374,765,875 148,321,464 126,538,309 1,607,265,557 1,501,304,184 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำย                              

ในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 835,299,570 759,850,696 42,740,064 29,500,333 878,039,634 789,351,029 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 232,537,411 246,344,953 34,524,061 31,660,758 267,061,472 278,005,711 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 41,789,907 30,237,970 8,300,797 6,589,243 50,090,704 36,827,213 
เงินสมทบบริษทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จำกรถ จ ำกดั 19,865,835 18,049,853 - - 19,865,835 18,049,853 

ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน 288,272,307 254,511,905 3,868,799 7,597,788 292,141,106 262,109,693 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 1,417,765,030 1,308,995,377 89,433,721 75,348,122 1,507,198,751 1,384,343,499 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภัย 41,179,063 65,770,498 58,887,743 51,190,187 100,066,806 116,960,685 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ     82,597,446 91,816,068 
ก ำไรจำกเงินลงทุน     10,749,222 30,051,958 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม     389,041 (15,390,310) 
รำยไดอ่ื้น     15,864,023 8,575,143 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     209,666,538 232,013,544 
เงินสมทบส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั     (4,789,554) (4,708,802) 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยั     (4,288,439) (4,207,565) 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั     (1,621,701) (1,473,457) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้     198,966,844 221,623,720 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (36,056,644) (38,613,664) 

ก ำไรส ำหรับปี     162,910,200 183,010,056 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำแนกตำมส่วนงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 

สินทรัพย ์/   
หน้ีสินท่ี                       

ปันส่วนไม่ได ้ งบกำรเงิน 

สินทรัพย์     
31 ธนัวำคม 2557 133,245,739 254,933,109 2,593,401,721 2,981,580,569 
31 ธนัวำคม 2556 184,017,947 326,439,609 2,454,679,005 2,965,136,561 
หนีสิ้น     
31 ธนัวำคม 2557 1,189,474,255 407,638,089 136,217,466 1,733,329,810 
31 ธนัวำคม 2556 1,222,230,325 435,698,702 134,347,251 1,792,276,278 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

บริษทัฯด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน         
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีรำยไดเ้บ้ียประกนัภยัรับจำกบริษทันำยหนำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 880 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนประกนัภยัรถ (2556: รำยไดจ้ำกนำยหน้ำรำยใหญ่จ ำนวนหน่ึง
รำยเป็นจ ำนวนเงิน 964 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนประกนัภยัรถ) 

34.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

34.1  นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์และเงินให้กูย้ืม บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 
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  ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ  

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ และเงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์น
เป็นประกนั 

 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจำกเงินใหกู้ย้มืและเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับไม่มีสำระส ำคญั 
เน่ืองจำกผูกู้ย้ืมเงินและผูเ้อำประกนัภยัของบริษทัฯกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกนัและภูมิภำค
ต่ำงๆในประเทศ และมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวหลงัหกัค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 
และส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก ำหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ ไม่มี  อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกวำ่ ดอกเบ้ีย อตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 2 – 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101 - - - 10 111 0.00% - 1.00% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและ
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% 
สลำกออมทรัพย ์ - 29 - - - 29 1.00% - 1.42% 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 8 - 8 5.38% - 15.00% 

รวม 1,229 465 200 8 10 1,912  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2556 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ ไม่มี  อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกวำ่ ดอกเบ้ีย อตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 2 - 5 ปี 5 ปี ลอยตวั ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 151 - - - 11 162 0.00% - 1.00% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ 101 241 173 - - 515 1.00% - 8.25% 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 83 60 15 - - 158 3.70% - 6.00% 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน  920 65 - - - 985 2.70% - 4.00% 
สลำกออมทรัพย ์ 13 10 - - - 23 1.00% - 1.50% 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 7 - 7 5.13% - 10.13% 

รวม 1,268 376 188 7 11 1,850  

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯพิจำรณำวำ่ไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัเน่ืองจำกบริษทัฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญัคงเหลือ           
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

34.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมี
ควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะ
ก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม 

 บริษทัฯใชว้ธีิกำรและขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงัน้ี 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด มูลค่ำยติุธรรมถือตำมรำคำท่ีซ้ือขำยกนัในตลำด 

 เงินฝำกสถำบนักำรเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้และตัว๋เงิน ซ่ึงมีระยะเวลำครบก ำหนดเหลือนอ้ยกวำ่ 90 วนั มูลค่ำ
ยุติธรรมถือตำมรำคำท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมำณโดยวิธีกำรหำส่วนลด
กระแสเงินสด โดยพิจำรณำอตัรำดอกเบ้ียปัจจุบนัและอำยสุัญญำคงเหลือ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 รำคำตำมบญัชีและรำคำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2557 2556 
 รำคำตำม

บญัชี 
มูลค่ำ
ยติุธรรม 

รำคำตำม
บญัชี 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 520 538 515 521 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 148 152 158 160 

เงินให้กู้ยมื 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมท่ีใช้อตัรำดอกเบ้ียแบบลอยตวั และไม่มีควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญัถือตำม
จ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

35. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกนัภัย 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัฯ คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
ต่อเน่ือง และกำรด ำรงเงินกองทุนตำมควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคปภ.  

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558 

 


