บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้ำของและงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและ
หมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2558

2

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
7
8

9.1
9.2
9.3
9.4
10
11
12
13
14.1
15

31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2556

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

161,737,384
14,546,395
192,930,630
317,526,926

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

41,710,431
242,067,840
1,680,726,285
2,223,020
7,074,276
15,148,501
155,621,889
1,693,134
83,912,078
48,217,772
2,965,136,561

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 13,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

16
17
18.1
19
20

21

9.6

31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2556

9,118,199
110,417,997

12,039,464
157,298,309

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

604,279,480
832,842,359
48,697,557
41,251,535
95,867,574
1,792,276,278

200,000,000

200,000,000

139,000,000
594,436,835

139,000,000
594,436,835

24,848,787
6,163,850
489,436,011
(5,634,724)
1,248,250,759
2,981,580,569
-

24,848,787
6,163,850
416,875,811
(8,465,000)
1,172,860,283
2,965,136,561
-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุ
รำยได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
อื่น ๆ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
2556

23, 27
23

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

1,468,413,788
32,890,396
1,501,304,184

23
23, 27
23
23
23, 24

878,039,634
267,061,472
50,090,704
19,865,835
292,141,106
1,507,198,751
100,066,806
82,597,446
10,749,222
389,041

789,351,029
278,005,711
36,827,213
18,049,853
262,109,693
1,384,343,499
116,960,685
91,816,068
30,051,958
(15,390,310)

8,377,494
7,486,529
209,666,538

2,594,012
5,981,131
232,013,544

(4,789,554)
(4,288,439)
(1,621,701)
198,966,844
(36,056,644)
162,910,200

(4,708,802)
(4,207,565)
(1,473,457)
221,623,720
(38,613,664)
183,010,056

31

14.2

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14.2

2557

(หน่วย: บาท)
2556

3,537,844
(707,568)
2,830,276
165,740,476

(47,686,787)
9,537,357
(38,149,430)
144,860,626

11.72

13.17

26

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เงินปั นผลจ่าย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
เงินปั นผลจ่าย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่วนเกิน
หมายเหตุ และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ
139,000,000
594,436,835
22
139,000,000
594,436,835

22

139,000,000
139,000,000
-

594,436,835
594,436,835
-

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

6,163,850
6,163,850
-

ยังไม่ได้
จัดสรร
247,765,755
(13,900,000)
183,010,056
416,875,811

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้าของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
29,684,430
(38,149,430)
(8,465,000)

รวม
1,041,899,657
(13,900,000)
144,860,626
1,172,860,283

416,875,811
(90,350,000)
162,910,200
489,436,011
-

(8,465,000)
2,830,276
(5,634,724)
-

1,172,860,283
(90,350,000)
165,740,476
1,248,250,759
-

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
2556

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

1,655,965,639
156,481,517
(880,789,602)
(93,679,645)
(271,104,368)
(54,877,066)
55,531,873
36,312,320
(1,566,405)
8,575,142
(202,816,770)
(22,367,133)
385,665,502

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

2,229,830,980
3,548,560
402,897
2,233,782,437

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

(2,485,449,046)
(3,839,945)
(20,849,194)
(59,321)
(2,510,197,506)
(276,415,069)

บริษทั นำสินประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557
(90,350,000)
(90,350,000)
(50,491,384)
161,737,384
111,246,000
-

(หน่วย: บาท)
2556
(13,900,000)
(13,900,000)
95,350,433
66,386,951
161,737,384
-

บริษัท นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั นำสิ นประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศ
ไทย ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ กำรรั บ ประกัน วิ น ำศภัย ที่ อ ยู่ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที่ 767
ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร
1.2 ผลกระทบจำกอุทกภัยร้ ำยแรง
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ำยแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตกำรณ์ดงั กล่ำวได้ส่งผลกระทบ
อย่ำ งเป็ นสำระส ำคัญต่ องบกำรเงิ น โดยบริ ษ ทั ฯได้บ นั ทึ ก ผลกระทบดัง กล่ ำ วในงบกำรเงิ นจนถึ ง วัน ที่
31 ธันวำคม 2557 ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ค่ำสิ นไหม
ค่ำสิ นไหม
ทดแทน
ทดแทน
ก่อนกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทนส่วนที่เรี ยก สุทธิหลังกำร
ประกันภัยต่อ
คืนจำกกำรประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
ตกลงแล้ว สำรองสิ นไหม
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
92
(89)
3
312
(248)
64
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำย
67
404
(248)
(89)
รวม
สำรองส่วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำ Excess of Loss
(2)
(27)
สำรองส่วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำ Excess of Loss ที่ได้รับแล้ว
ค่ำสิ นไหมทดแทนสุทธิที่รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
38
(40)
ค่ำสิ นไหมทดแทนสุทธิส่วนที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยแล้วตั้งแต่ปี 2554 จนถึงสิ้นปี 2556
(2)
ค่ำสิ นไหมทดแทนสุทธิส่วนที่รับรู ้เป็ นรำยได้ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557(1)
(1)

รับรู ้โดยแสดงเป็ นรำยกำรหักอยูใ่ น “ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริ ษทั ฯได้ประมำณกำรอย่ำงดีที่สุดสำหรับสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและสำรองสิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยก
คืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรหลักฐำนและรำยงำนกำรสำรวจภัยที่ได้รับ
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2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ น นี้ จัดท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติ วิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตำมวิธีกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งกำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) กำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2553
งบกำรเงิ นฉบับภำษำไทยนี้ เป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชี ปีปั จจุบนั และที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
มีรำยละเอียดดังนี้

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดบัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
สัญญำเช่ำ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
รำยได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรรวมธุ รกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนงำนดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
ฉบับที่ 27
กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
ฉบับที่ 29
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ยจำกกองทุ น กำรรื้ อถอน กำรบู ร ณะและ
กำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
กำรปรั บ ปรุ งย้อ นหลั ง ภำยใต้ ม ำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นในสภำพเศรษฐกิ จที่มีภำวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 17
กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 18
กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีสำหรับกำรบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นทั้งหมดตำมที่ กล่ ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรั บปรุ งและจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มี
เนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง
ถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ
ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯหรื อไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ปรั บปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจำนวนมำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศโดยกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มำตรฐำน ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้ ในปี ที่นำ
มำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับเป็ นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ และเกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจและกำรจัดทำงบกำรเงินของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ รอบระยะเวลำบั ญ ชี ที่เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกรำคม 2558
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรั บปรุ งนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรั บรู ้ รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ในขณะที่ มำตรฐำนฉบับเดิ มอนุ ญำตให้กิจกำร
เลื อกรั บรู ้ รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุ น หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ ในกำไร
ขำดทุนก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯรับรู ้รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนในงวดที่เกิดรำยกำร ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯประเมินว่ำเมื่อนำมำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้
มำใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมำรับรู ้รำยกำรกำไรขำดทุนดังกล่ำวทันทีในส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดแนวทำงเกี่ ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวกับกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องอื่น กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ น
ต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
จำกกำรประเมิ นเบื้ องต้น ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ัทฯ เชื่ อว่ำ มำตรฐำนข้ำงต้น จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ ำ งเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ รอบระยะเวลำบั ญ ชี ที่เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกรำคม 2559
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 4 มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อกำหนดรำยงำนทำงกำรเงิ นสำหรับสัญญำ
ประกันภัยที่ออกโดยกิ จกำรใดๆ จนกว่ำโครงกำรระยะที่ สองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นเกี่ ยวกับ
สัญญำประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้ มีขอ้ กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลโดย
ระบุและอธิ บำยถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญำประกันภัยในงบกำรเงินของผูร้ ับประกันภัยและไม่อนุ ญำต
ให้มีกำรบันทึ กสำรองค่ำสิ นไหมที่อำจจะเกิ ดขึ้นสำหรับเหตุ กำรณ์ ที่ยงั มิ ได้เกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำน และกำหนดให้มีกำรทดสอบควำมเพี ยงพอของหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัยที่ บ นั ทึ กแล้วและกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประกันต่อ ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวมีกำรยกเว้น
ข้อกำหนดบำงประกำรที่กำหนดให้ผรู ้ ั บประกันภัยปฏิ บตั ิ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบับอื่นเป็ นกำรชัว่ ครำว
ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดที่ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบัญชีสำหรับสัญญำประกันภัย
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบต่ องบกำรเงิ นส ำหรั บปี ที่ เริ่ มใช้จำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 และยังไม่สำมำรถสรุ ปผลได้ในขณะนี้
4.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำกผูเ้ อำประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยต่อรับ
หัก ด้วยมู ล ค่ ำ ของกรมธรรม์ที่ ย กเลิ ก และกำรส่ ง คื นเบี้ ย ประกันภัย และปรั บ ปรุ ง ด้ว ยส ำรองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
เบี้ ยประกันภัยรั บโดยตรงจำกผูเ้ อำประกันภัยถื อเป็ นรำยได้ตำมวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที่กรมธรรม์มีอำยุกำรคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะทยอยรับรู้ เป็ นรำยได้ตำมอำยุกำรให้
ควำมคุม้ ครองเป็ นรำยปี
เบี้ ยประกันภัยต่อรั บถื อเป็ นรำยได้เมื่ อบริ ษทั ฯได้รับใบคำขอเอำประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งกำรเอำ
ประกันภัยต่อจำกบริ ษทั ผูเ้ อำประกันภัยต่อ
(ข) รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรำยได้ในงวดที่ได้ให้บริ กำร
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(ค) รำยได้จำกเงินลงทุน
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง โดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงิ นให้กยู้ ืมรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินให้กยู้ ืม โดยคำนวณจำกยอดเงิ น
ต้นที่คงค้ำง ไม่มีกำรตั้งค้ำงรับสำหรับดอกเบี้ยของเงินให้กยู้ ืมรำยที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยติดต่อกันเกิน
หกเดื อน รำยได้ดอกเบี้ ย จำกเงิ นฝำกรั บรู้ เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงิ นฝำกตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปั นผลจำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้เมื่อสิ ทธิ ในกำรรับเงินปั นผลเกิดขึ้น
(ง) กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
เบี้ ย ประกัน ภัย ต่ อ จ่ ำ ยจำกกำรเอำประกัน ภัย ต่ อรั บ รู ้ เป็ นค่ ำ ใช้จ่ ำ ยเมื่ อได้โอนควำมเสี่ ย งจำกกำร
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
(ข) ค่ำใช้จ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ในกรณี ที่เป็ นค่ำจ้ำงและค่ำนำยหน้ำจ่ำ ยสำหรับ กำรรับประกันภัยที่มีอำยุกำรคุ ม้ ครองเกิน 1 ปี จะ
บันทึกเป็ นรำยกำรจ่ำย ในปี ที่เกิดรำยกำรทั้งจำนวน
(ค) ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่ำสิ นไหมทดแทน
และค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรจัด กำรค่ ำ สิ น ไหมทดแทนจำกกำรรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจำกกำรรั บ
ประกันภัยต่อ ซึ่ งแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่ นที่ เกี่ ยวข้องและรำยกำร
ปรับปรุ งค่ำสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี หักด้วยมูลค่ำซำกและกำรรับ
คืนอื่น(ถ้ำมี) และหักด้วยค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้ เมื่อได้รับแจ้งจำกผูเ้ อำประกันตำมจำนวนที่ผเู ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของ
ฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื่อ
ได้รับแจ้งจำกบริ ษทั ประกันต่อตำมจำนวนที่ได้รับแจ้ง
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4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
4.4 เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับทั้งจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงและจำกกำรรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่ำสุ ทธิ ที่
จะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บ
เงิ นไม่ ได้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ก ำรเก็บ เงิ น และตำมสถำนะปั จจุ บนั ของเบี้ ย ประกันภัย ค้ำ งรั บ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
4.5 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อประกอบไปด้วยจำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ เงิ นมัดจำที่
วำงไว้จำกกำรรับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงรับ ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำง
รับ และรำยกำรค้ำงรับอื่นๆ จำกบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ หักค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
เก็บเงิ นไม่ได้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิ น และตำมสถำนะปั จจุบนั ของเงิ นค้ำงรับจำก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อประมำณขึ้น โดยอ้ำงอิงสัญญำประกันภัยต่อที่
เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทน ค้ำงจ่ำยตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคำนวณสำรองประกันภัย
(ข) เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
เจ้ำหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่บริ ษทั
ถือไว้จำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เงิ นค้ำงจ่ำยจำกบริ ษทั ประกันภัย ต่อประกอบด้วย เบี้ ยประกันภัยต่ อจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่ นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่ำสิ นไหมทดแทน
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บริ ษทั ฯ แสดงรำยกำรสิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุ ทธิ ของกิจกำรเดียวกัน (สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัย
ต่อหรื อเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้ำเงื่อนไขกำรหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ำยชำระจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในเวลำเดียวกับที่จ่ำยชำระหนี้สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตำมจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้ำ แสดงตำมมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
(ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พย์เผื่อขำยแสดงตำมมูล ค่ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อได้
จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
(ค) เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รั บรู ้ ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับ ดอกเบี้ยรับ ตรำสำรหนี้
จัดเป็ นประเภทที่จะถือจนครบกำหนดเมื่อบริ ษทั ฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้
จนครบกำหนดไถ่ถอน
(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตำมรำคำ
ทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำ
สิ นทรัพย์สุทธิ
ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯ จะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำ
ทุนและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อแสดงเป็ นผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำยในส่ วนของเจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
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บริ ษทั ฯบันทึกรำยกำรซื้ อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วนั ที่เกิดรำยกำร (Trade date accounting)
เมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึก รับรู้
เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณ
ต้นทุนของเงินลงทุน
4.7 เงินให้ ก้ ูยมื และค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงินให้กยู้ ืมสำหรับผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บจำกลูกหนี้ ไม่ได้ โดยกำรวิเครำะห์และประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ของลูกหนี้แต่ละรำยและมูลค่ำหลักประกันประกอบ
4.8 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำยตำมที่กำหนดโดย คปภ. ให้แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ทรัพย์สินรอกำร
ขำยดังกล่ำวหมำยถึง (1) ทรัพย์สินที่ตกเป็ นของบริ ษทั ฯ เนื่ องจำกกำรชำระหนี้ หรื อเนื่ องจำกกำรที่บริ ษทั ฯ
ได้ซ้ื อทรัพย์สินที่จำนองไว้กบั บริ ษทั ฯนั้นจำกกำรขำยทอดตลำดโดยคำสั่งศำลหรื อเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์
รวมทั้งกำรเข้ำครอบครองทรัพย์สินจำกกำรให้เช่ำกำรเงินหรื อกำรให้เช่ำซื้ อ (2) ที่ดิน อำคำร และทรัพย์สิน
อื่น รวมทั้งสิ ทธิ กำรเช่ำเพื่อใช้ดำเนินธุ รกิจหรื อสำหรับพนักงำนซึ่ งมิได้ใช้เพื่อกำรดังกล่ำวแล้ว
4.9 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณดังนี้
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20
5-8
5-7

ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
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4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนตำมรำคำทุ น ภำยหลัง กำรรั บ รู ้ ร ำยกำรเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริ ษ ัท ฯตัด จำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนที่ มี อ ำยุ ก ำรให้ป ระโยชน์ จำกัด อย่ำ งมี ร ะบบตลอดอำยุ ก ำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ ำ บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด จำหน่ ำ ยและวิธี ก ำรตัด จำหน่ ำ ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ ำยรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 - 5 ปี
4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนบริ ษทั ฯจะทำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุ ปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หำกมี ขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
หำกในกำรประเมิ นกำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พ ย์ มี ข ้อบ่ง ชี้ ที่ แสดงให้เห็ นว่ำ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ รั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นได้ห มดไปหรื อลดลง บริ ษ ัท ฯจะประมำณมู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รับ คื นของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ รับรู ้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่ควรจะเป็ น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯ
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
4.12 สำรองเบีย้ ประกันภัย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเที ยบมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับ
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ หำกมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่ำสำรอง
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่
สิ้ นสุ ดในงบกำรเงิน
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(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ซ่ ึ งคำนวณจำกเบี้ยประกันภัยรับก่อนกำรเอำประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีกำรดังนี้
กำรประกันอัคคีภยั กำรประกันภัยทำงทะเล - วิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่ งส่ วนยีส่ ิ บสี่ )
และกำรประกันภัยขนส่ ง (ตัวเรื อ)
กำรประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
กำรประกันภัยขนส่ งเฉพำะเที่ยว กำรประกัน - ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วนั ที่
อุบตั ิเหตุกำรเดินทำงที่มีระยะเวลำคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ยังคงให้ควำม
คุม้ ครองแก่ ผูเ้ อำประกันภัย
(ข) สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องที่อำจเกิ ดขึ้นในอนำคตสำหรับกำรประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคำนวณ
โดยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต
4.13 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยบันทึกตำมจำนวนที่จะจ่ำยจริ ง ส่ วนสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับ
กำรแจ้งคำเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนที่ผเู ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำร
ของฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้บนั ทึ กสำรองเพิ่มเติ มสำหรั บควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มี กำรรำยงำนให้บริ ษทั ฯ
ทรำบ (incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ งคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดย
คำนวณจำกประมำณกำรที่ ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ ผูเ้ อำประกันภัยในอนำคต
สำหรับควำมสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสู ญเสี ยที่
บริ ษทั ฯ ได้รับรำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับรำยงำน สุ ทธิ ดว้ ยค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
4.14 ผลประโยชน์ พนักงำน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั ฯรับรู้ เงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
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(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนัก งำนจ่ำ ย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่
เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หนี้ สินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบด้วย มูลค่ำปั จจุ บนั ของ
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ กำรในอดี ตที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ และ ผลกำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ใ นบัญชี เมื่ อภำระผูก พันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.16 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ ำอำคำร และอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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4.17 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ย นแปลงในอัตรำแลกเปลี่ ยนรั บรู้ เป็ น
รำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.18 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึ กภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของหำกภำษี ที่เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
4.19 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุ มโดยบริ ษทั ฯไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ มเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
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นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกันยัง หมำยรวมถึ ง บุ ค คลซึ่ ง มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของ
บริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชี ที่
สำคัญมีดงั นี้

5.1 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีข้ องเบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและเงินค้ ำงรับจำกกำรประกันภัยต่ อ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับและเงิ นค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ ฝ่ ำย
บริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดย
คำนึ งถึ งประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิ นในอดี ต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิ จที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น
เป็ นต้น
5.2 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
บริ ษทั ฯจะด้อยค่ำเงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ย์เผื่อขำยและเงิ นลงทุ นทัว่ ไปเมื่ อมูล ค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุ น
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำ
เงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ำยบริ หำร
5.3 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำ เสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำซำกเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำซำกใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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5.4 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
ในกำรบันทึ ก และวัดมู ล ค่ำ ของสิ นทรั พย์ไ ม่ มีตวั ตน ณ วันที่ ไ ด้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ ำ ใน
ภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์หรื อ
หน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งกำรเลื อกอัตรำคิ ดลดที่ เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ ำ
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
5.5 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำง
ภำษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
5.6 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯต้องประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทน
ค้ำงจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่ วน คือ ส่ วนของค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรำยงำนควำม
เสี ย หำยแล้ว และส่ วนของควำมเสี ย หำยที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่ บ ริ ษ ทั ฯยัง ไม่ ไ ด้รับ รำยงำน (incurred but not
reported - IBNR) ซึ่ งต้องใช้วิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่เป็ นมำตรฐำนสำกล เช่น วิธี Chain Ladder
หรื อวิธี Bornheutter-Ferguson ในกำรประมำณกำร
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูลในอดี ต ซึ่ งได้แก่ กำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทน กำรจ่ำยชำระค่ำสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ค่ำสิ นไหมทดแทน
เฉลี่ย จำนวนครั้งของค่ำสิ นไหม เป็ นต้น ในกำรคำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยนี้ จะทำกำร
วิเครำะห์ตำมประเภทของกำรรับประกันภัย และต้องใช้นกั คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuary) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีควำมเข้ำ ใจในธุ รกิจประกันภัยและควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯเป็ นผูว้ ิเครำะห์ อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำรดังกล่ำวเป็ นกำรคำดกำรณ์ เหตุกำรณ์ ในอนำคต จึงอำจ
แตกต่ำงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งได้
5.7 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สำรองประกันภัยสำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้
กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันที่เหลื ออยู่ ซึ่ ง
กำรประมำณเงิ นสำรองดังกล่ ำวจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดี ตและ
ประมำณกำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
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5.8 หนีส้ ิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติต่ำง ๆ
ในกำรประมำณกำรนั้น เช่ น อัตรำคิ ดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
5.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมี หนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่ำควำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้นจะไม่เกินกว่ำจำนวนที่ได้บนั ทึกไว้
แล้วในงบกำรเงิน
5.10 สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

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

2557
137,552
111,108,448
1,055,643,500
1,166,889,500

(หน่วย: บำท)
2556
242,398
161,494,986
985,000,000
1,146,737,384

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

(985,000,000)
161,737,384
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7.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับโดยจำแนกอำยุตำมเงินต้นที่คำ้ ง
ชำระนับตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 31 - 60 วัน
ค้ำงรับ 61 - 90 วัน
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ - สุ ทธิ

จำกผูเ้ อำ
ประกันภัย
122,899
1,431,658
1,684,995
770,782
2,912,578
17,346
6,940,258
(2,663,006)
4,277,252

2557
จำกตัวแทนและ
นำยหน้ำ
จำกกำรรับ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
2,019,930
121,075,901
60,578
28,127,286
3,318
8,687,317
108,298
1,631,579
1,048
10,112,603
171,654,616
173,242
(28,633,496)
143,021,120
173,242

รวม
2,142,829
122,568,137
29,815,599
9,566,397
4,545,205
10,129,949
178,768,116
(31,296,502)
147,471,614
(หน่วย: บำท)

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 31 - 60 วัน
ค้ำงรับ 61 - 90 วัน
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ - สุ ทธิ

จำกผูเ้ อำ
ประกันภัย
3,385,452
671,599
1,808,031
662,050
380,541
13,141
6,920,814
(1,056,378)
5,864,436

2556
จำกตัวแทนและ
นำยหน้ำ
จำกกำรรับ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
27,833,213
130,350,214
37,028
30,693,116
158,046
6,053,602
7,046
3,343,268
11,319,040
209,592,453
202,120
(22,728,379)
186,864,074
202,120

รวม
31,218,665
131,058,841
32,659,193
6,722,698
3,723,809
11,332,181
216,715,387
(23,784,757)
192,930,630
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สำหรั บเบี้ ย ประกันภัยค้ำงรั บ จำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริ ษทั ฯได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรติ ดตำมหนี้ ใ ห้
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ำกำหนดรับชำระ บริ ษทั ฯได้ดำเนิ นกำร
ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยกับตัวแทนและนำยหน้ำเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ

เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2557
2,929
43,624,720
202,133,858
245,761,507
(5,054,274)
240,707,233

(หน่วย: บำท)
2556
2,929
116,215,319
204,038,678
320,256,926
(2,730,000)
317,526,926

สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 รวมสำรองประกันภัย
ส่ วนที่ เรี ย กคื นจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อของอุ ทกภัยตำมที่ ก ล่ ำวในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ นข้อ 1.2
จำนวนประมำณ 91 ล้ำนบำท (2556: 93 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อโดยจำแนกอำยุ
ตำมเงินต้นที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้

ค้ำงรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน
ค้ำงรับเกินกว่ำ 2 ปี
รวมเงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ

2557
43,624,720
43,624,720

(หน่วย: บำท)
2556
116,214,904
415
116,215,319
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9.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

9.1 เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ

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

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2557
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

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

-

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

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม
2.25
0.45
0.00
2.70
(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ

38,272,075
2,305,149
40,577,224

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2556
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

1,128,261
4,946
1,133,207

-

39,400,336
2,310,095
41,710,431

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม
1.33
0.08
1.41

9.2 เงินลงทุนเผือ่ ขำย
(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
หุน้ กู้
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย

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

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2557
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

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

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

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

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.69
8.95
1.37
11.01
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(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย

15,273,610
237,375,479
252,649,089

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2556
ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

3,638,586
3,638,586

(14,219,835)
(14,219,835)

18,912,196
223,155,644
242,067,840

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.64
7.52
8.16

9.3 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
(หน่วย: บำท)
2557
รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินเกินกว่ ำ 3 เดือน
เงินฝำกธนำคำรพำณิ ชย์
สลำกออมทรัพย์
รวม
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด

2556

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม

รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม

410,056,209
110,094,833
520,151,042

13.75
3.69
17.45

454,657,721
60,068,564
514,726,285

15.33
2.03
17.36

147,652,558
147,652,558

4.95
4.95

158,000,000
158,000,000

5.33
5.33

35.41 985,000,000
0.97
23,000,000
36.38 1,008,000,000
58.78 1,680,726,285

33.22
0.78
33.99
56.68

1,055,643,500
29,000,000
1,084,643,500
1,752,447,100

9.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
(หน่วย: บำท)
2557
รำคำทุน
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
- ในประเทศ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

2,048,020
2,048,020

2556

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.07
0.07

รำคำทุน
2,223,020
2,223,020

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.07
0.07
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9.5 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
(หน่วย: บำท)
2557

2556

ครบกำหนด
น้อยกว่ำ 1 ปี
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
หลักทรัพย์ เอกชน
หุ้นกู้
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุ้นกู้
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบ
กำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินฝำกธนำคำรพำณิ ชย์
สลำกออมทรัพย์
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กำหนด

1 – 5 ปี

ครบกำหนด
เกิน 5 ปี

รวม

น้อยกว่ำ 1 ปี

1 – 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

40,041,365
670,364

-

40,041,365
670,364

-

-

-

-

-

40,711,729

-

40,711,729

-

-

-

-

122,354,333
10,007,173

212,332,866
40,087,660

75,369,010
60,000,000

410,056,209
110,094,833

90,529,070
10,010,442

201,346,881
40,058,122

162,781,770
10,000,000

454,657,721
60,068,564

132,361,506

252,420,526

135,369,010

520,151,042

100,539,512

241,405,003

172,781,770

514,726,285

30,000,000

52,434,997

65,217,561

147,652,558

83,000,000

60,000,000

15,000,000

158,000,000

30,000,000

52,434,997

65,217,561

147,652,558

83,000,000

60,000,000

15,000,000

158,000,000

965,643,500
-

90,000,000
29,000,000

-

1,055,643,500
29,000,000

920,000,000
13,000,000

65,000,000
10,000,000

-

985,000,000
23,000,000

965,643,500

119,000,000

-

1,084,643,500

933,000,000

75,000,000

-

1,008,000,000

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 วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556 พัน ธบัต รบำงส่ ว นได้น ำไปวำงไว้ก ับ นำยทะเบี ย นส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย และได้นำไปวำงค้ ำประกัน ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
ภำระผูกพันทำงปฏิ บตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ตำมที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุขอ้ 28, 29
และ 30
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9.6 ผลกำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2557
2556
ผลกำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำร
วัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันต้นปี
เปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี
ผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำร
วัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันสิ้ นปี
หัก: ภำษีเงินได้
ผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย – สุ ทธิ
จำกภำษีเงินได้

(10,581,249)
3,537,844

37,105,538
(47,686,787)

(7,043,405)
1,408,681

(10,581,249)
2,116,249

(5,634,724)

(8,465,000)

10. เงินให้ ก้ ูยมื และดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับโดยจำแนกอำยุตำม
เงินต้นและดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2557

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้ำงรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ
7,635,330
3,923

อื่น ๆ
เงินต้น
709,485

-

เงินต้น
8,344,815

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ
3,923

รวม
8,348,738

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ

7,635,330
-

3,923
-

518,373
1,227,858
(518,373)

-

518,373
8,863,188
(518,373)

3,923
-

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

7,635,330

3,923

709,485

-

8,344,815

3,923(1)

8,348,738

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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(หน่วย: บำท)
2556

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ย
ค้ำงรับ - สุทธิ
(1)

ทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ
6,508,862
2,571

อื่น ๆ
เงินต้น
565,414

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ
33

เงินต้น
7,074,276

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ
2,604

รวม
7,076,880

6,508,862
-

2,571
-

314,526
879,940
(314,526)

203,847
203,880
(203,847)

314,526
7,388,802
(314,526)

203,847
206,451
(203,847)

518,373
7,595,253
(518,373)

6,508,862

2,571

565,414

33

7,074,276

2,604(1)

7,076,880

แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำนโดยมีบุคคลค้ ำประกัน กำหนดวงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกิ น 20 เท่ำของเงินเดือน แต่ตอ้ งไม่
เกิ น 500,000 บำท กรณี เงิ นให้กู้ยืมที่มีอสังหำริ มทรั พย์จำนองเป็ นประกัน วงเงิ นกู้สูงสุ ดไม่เกิ นร้ อยละ 90
ของรำคำประเมินอสังหำริ มทรัพย์ และจะพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ที่ขอกูร้ วมทั้งควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ ของผูข้ อกู้ อัตรำดอกเบี้ยเงิ นให้กูย้ ืมอำจพิจำรณำเพิ่มหรื อลดจำกอัตรำดอกเบี้ยเงิ นกูท้ วั่ ไปของธนำคำร
พำณิ ชย์ได้
11. ทรัพย์สินรอกำรขำย

สิ นทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ - อสังหำริ มทรัพย์
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ทรัพย์สินรอกำรขำย - สุทธิ

2557
9,387,383
(2,072,770)
7,314,613

(หน่วย: บำท)
2556
17,221,271
(2,072,770)
15,148,501
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12. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2556
ซื้อเพิม่
โอนระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2556
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2556
2557

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

103,472,866
103,472,866
(1,435,000)
102,037,866

98,046,711
15,450,000
113,496,711
(5,788,934)
107,707,777

83,524,696
4,119,194
314,250
(3,555,826)
84,402,314
5,572,098
1,285,964
(2,306,720)
88,953,656

11,198,821
(849,959)
10,348,862
894,000
11,242,862

15,424,000
965,750
(15,764,250)
625,500
660,464
(1,285,964)
-

311,667,094
5,084,944
(4,405,785)
312,346,253
7,126,562
(9,530,654)
309,942,161

-

71,840,925
5,125,238

70,868,137
5,753,814

6,292,515
1,230,240

-

149,001,577
12,109,292

-

76,966,163
7,229,833

(3,536,547)
73,085,404
5,260,290

(849,958)
6,672,797
1,235,041

-

(4,386,505)
156,724,364
13,725,164

-

(5,303,502)
78,892,494

(2,249,283)
76,096,411

7,907,838

-

(7,552,785)
162,896,743

103,472,866

36,530,548

11,316,910

3,676,065

625,500

155,621,889

102,037,866

28,815,283

12,857,245

3,335,024

-

147,045,418
12,109,292
13,725,164

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 102.8 ล้ำนบำท
(2556: 69.8 ล้ำนบำท)
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13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บำท)
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2556
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
31 ธันวำคม 2556
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ขำยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
31 ธันวำคม 2557
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2556
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2556
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่วนที่ขำย
31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2556
31 ธันวำคม 2557
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2556
2557

6,486,662
59,321
6,545,983
334,200
(11,360)
6,868,823
3,953,508
899,341
4,852,849
970,897
(11,358)
5,812,388
1,693,134
1,056,435
899,341
970,897

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งำนอยู่ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสมของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ ำ วมี จ ำนวนเงิ น ประมำณ 3.9
ล้ำนบำท (2556: 3.7 ล้ำนบำท)
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14. ภำษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจำกควำมแตกต่ำงชัว่ ครำวของภำษีดว้ ยรำยกำรดังต่อไปนี้
2557
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่อำจเกิดขึ้น
แต่ยงั มิได้รำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบ (IBNR)
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
สำรองผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำยระยะยำว
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: บำท)
2556

8,289,256
30,108,879

7,020,344
28,925,451

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

9,249,645
30,718,547
6,108,484

1,408,681
90,441,299

2,116,249
84,138,720

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

(226,642)
(226,642)
83,912,078

14.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บำท)
2556

42,988,983

34,406,597

(6,932,339)
36,056,644

4,207,067
38,613,664
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
2557

(หน่วย: บำท)
2556

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

(707,568)

9,537,357

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิ ของรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็ น
รำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2557
198,966,844

(หน่วย: บำท)
2556
221,623,720

20%
39,793,368

20%
44,324,744

(3,736,724)
36,056,644

(5,711,080)
38,613,664

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

(หน่วย: บำท)
2556
1,950,630
19,676,655
4,118,579
2,095,034
8,787,489
11,589,385
48,217,772

15. สิ นทรัพย์อนื่

เงินทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีซ้ื อยังไม่ถึงกำหนด
ค่ำสิ นไหมค้ำงรับจำกคู่กรณี
ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ
เงินค้ำงรับจำกกำรขำยหุน้
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น
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16. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
2557
เบี้ยประกันภัยต่อค้ำงจ่ำย
เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
รวมเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

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

(หน่วย: บำท)
2556
125,595,183
31,703,126
157,298,309

17. สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
2557
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทนของปี อุบตั ิเหตุปีก่อน
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
จ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: บำท)
2556

604,279,480

882,432,492

958,378,415

878,395,979

(27,424,704)

(179,441,997)

(945,650,663)
589,582,528

(977,106,994)
604,279,480

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยที่เกิด
จำกสัญญำรับประกันภัยต่อจำนวน 0.1 ล้ำนบำท และ 0.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 รวมสำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนของอุ ท กภัยตำมที่ ก ล่ ำ วในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ นข้อ 1.2 จำนวนประมำณ 92 ล้ำนบำท
(2556: 136 ล้ำนบำท)
18. สำรองเบีย้ ประกันภัย
สำรองเบี้ ยประกันภัย หมำยถึ ง ภำระผูกพันตำมสัญญำประกันวินำศภัย ซึ่ งเป็ นจำนวนที่ สูงกว่ำระหว่ำง
สำรองเบี้ยประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ และสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
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18.1 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ในปี นี้
ยอดคงเหลือปลำยปี

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

(หน่วย: บำท)
2556
703,776,210
1,696,522,213
(1,567,456,064)
832,842,359

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

(หน่วย: บำท)
2556
540,889,734
1,264,428,938
(1,221,582,356)
583,736,316

2557
21,990,090
34,330,679
56,320,769

(หน่วย: บำท)
2556
18,155,138
30,542,419
48,697,557

18.2 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีย่ งั ไม่ สิ้นสุ ด

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมำณกำรค่ำสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในปี
ควำมเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
19. ผลประโยชน์ พนักงำนค้ ำงจ่ ำย
ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำยประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: บำท)
2557
2556
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ตน้ ปี
30,542,419
26,333,007
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
2,048,241
1,472,492
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,220,704
908,236
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
(1,788,500)
(1,630,800)
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
2,307,815
3,459,484
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี
34,330,679
30,542,419
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่ วนกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ที่รับรู้ในปี
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

2557
2,048,241
1,220,704

(หน่วย: บำท)
2556
1,472,492
908,236

2,307,815
5,576,760

3,459,484
5,840,212

สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มของเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

2557
3.2
4.5 - 7.0
7.0 - 18.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2556
4.1
4.5 - 7.0
7.0 - 18.0

จำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์กำรสำหรับปี ปั จจุบนั และสองปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555

ภำระผูกพันตำมโครงกำร
ผลประโยชน์
34.3
30.5
26.3

(หน่วย: ล้ำนบำท)
จำนวนภำระผูกพันที่ถูก
ปรับปรุ งจำกผลของ
ประสบกำรณ์
2.3
3.5
1.2
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20. หนีส้ ิ นอื่น
(หน่วย: บำท)
2556
5,392,008
1,379,401
12,547,263
19,735,677
13,541,873
22,257,344
21,014,008
95,867,574

2557
5,343,558
2,272,317
9,544,386
21,961,099
21,764,430
9,892,708
70,778,498

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนด
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินรับฝำกจำกตัวแทน
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
21. สำรองตำมกฎหมำย

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงิ นปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
22. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ำยที่ประกำศจ่ำยในปี 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจำปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อ
วันที่ 31 มีนำคม 2557
เงินปันผลประจำปี 2555 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อ
วันที่ 29 เมษำยน 2556

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุ ้น
(บำท)

90.4

6.5

13.9

1.0
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23. กำรรำยงำนข้ อมูลตำมประเภทกำรรับประกันภัย
ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกันภัยได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

878,039,634
267,061,472
50,090,704
19,865,835
1,215,057,645
292,141,106
1,507,198,751

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ง

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

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

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม
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ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สำมำรถแยกตำมประเภทกำรรับประกันภัยได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล

23,363,261
(19,035,064)
4,328,197
2,001,162
6,329,359
5,418,956
11,748,315

1,492,922,035
(13,068,576)
1,479,853,459
(105,120,096)
1,374,733,363
32,512
1,374,765,875

101,111,341
(33,002,632)
68,108,709
(8,932,715)
59,175,994
8,649,020
67,825,014

39,876,359
(27,895,833)
11,980,526
2,934,013
14,914,539
4,748,971
19,663,510

1,696,522,213
(118,340,697)
1,578,181,516
(109,767,728)
1,468,413,788
32,890,396
1,501,304,184

(372,105)
2,619,187
793,792
3,040,874

759,850,696
246,344,953
30,237,970
18,049,853
1,054,483,472

27,136,621
14,363,064
3,450,264
44,949,949

1,562,772
4,335,291
1,340,353
7,238,416

789,351,029
278,005,711
36,827,213
18,049,853
1,122,233,806
262,109,693
1,384,343,499

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ง

39,249,217
(25,338,592)
13,910,625
(650,092)
13,260,533
14,040,937
27,301,470

1,173,045
10,343,216
1,004,834
12,521,095

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม
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24. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
2557

(หน่วย: บำท)
2556

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย
และกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับ
ประกันภัย
ค่ำภำษีอำกร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนอื่น

90,006,840

80,885,387

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

70,894,417
519,667
(21,069)
109,831,291

รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

292,141,106

262,109,693

เงินเดือนและค่ำแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
ผลประโยชน์อื่น ๆ

2557
162,199,588
1,236,047
7,715,848
11,537,463

(หน่วย: บำท)
2556
143,326,098
812,021
7,695,317
10,568,837

รวมค่ำใช้จ่ำยพนักงำน

182,688,946

162,402,273

25. ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน

บริ ษทั ฯและพนักงำนของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ถึง 6 และเงินที่
บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้ในอัตรำร้อยละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน กองทุนสำรอง
เลี้ ยงชี พนี้ บริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ได้รับอนุ ญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นจำนวนเงินประมำณ 6.4 ล้ำนบำท และ 5.8
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
26. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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27. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
27.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในกำรพิ จำรณำควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำ งกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกันแต่ ล ะรำยกำร บริ ษ ทั ฯค ำนึ ง ถึ ง เนื้ อหำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหำชน)
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชียพัทยำ โฮเต็ล จำกัด
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เซี ยร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน)
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชีย แอร์ พอร์ ท โฮเต็ล จำกัด
มีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
มีกรรมกำรร่ วมกันและกำรถือหุ น้
27.2 รำยกำรระหว่ำงกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมี รำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำ ว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2557
2556
เบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด*
928,308,723
1,015,673,802
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหำชน)
1,084,929
674,841
บริ ษทั เอเชียพัทยำโฮเต็ล จำกัด
619,671
589,725
บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน)
2,936,611
1,373,349
บริ ษทั เอเชีย แอร์ พอร์ ท โฮเต็ล จำกัด
653,976
527,921
บริ ษทั เซี ยร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
125,000
ค่ ำบำเหน็จจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด
161,361,410
177,013,258
ค่ ำเช่ ำอำคำร
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
1,160,347
1,262,649
ค่ ำบริกำรอำคำร
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
18,472,221
20,113,159
* เบี้ยประกันภัยรับจำกนำยหน้ำประกันวินำศภัย
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เบี้ยประกันภัยรับ
ค่ำบำเหน็จจ่ำย

ค่ำเช่ำอำคำร
ค่ำบริ กำรอำคำร

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นอัตรำที่ไม่แตกต่ำงจำกนำยหน้ำอื่นและไม่เกินอัตรำที่กำหนดโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

27.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)
2556

2557
เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ (สุ ทธิจำกตั๋วเงินรับจำกตัวแทน)
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด
ค่ ำเช่ ำและค่ ำบริกำรสถำนที่เช่ ำจ่ ำยล่วงหน้ ำ
บริ ษทั เอ็น.เอส.บี. จำกัด
ค่ ำจ้ ำงและค่ ำบำเหน็จค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ตรงสิ น จำกัด

123,462,787

132,842,037

-

19,450,101

20,844,161

22,629,593

27.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2557
16.6
0.6
17.2

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2556
23.3
0.4
23.7
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28. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557 และ 2556 บริ ษั ท ฯได้ ว ำงหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกั น ไว้ก ั บ นำยทะเบี ย นตำม
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยดังนี้
(หน่วย: บำท)

พันธบัตรรัฐบำล

2557
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
14,000,000 14,093,214

2556
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
14,000,000 14,155,684

29. ทรัพย์สินทีจ่ ัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯได้วำงหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสำรองประกันภัยกับนำยทะเบียน
ตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)

พันธบัตรรัฐบำล

2557
2556
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
180,000,000 188,881,726 208,000,000 211,156,472

30. สิ นทรัพย์ ทมี่ ีข้อจำกัดและภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่มีขอ้ จำกัดและภำระผูกพัน ดังต่อไปนี้

พันธบัตร

สลำกออมทรัพย์ -

ใช้วำงทุเลำกำรบังคับคดีในชั้นศำล
ใช้เป็ นหลักประกันผูข้ บั ขี่
ใช้เป็ นหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ
ใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ใช้เป็ นหลักประกันสัญญำว่ำจ้ำงซ่อม
ใช้เป็ นหลักประกันธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร
- ใช้เป็ นหลักประกันผูข้ บั ขี่
เงินฝำกประจำ - ใช้ค้ ำประกันชั้นศำล
รวม

2557
5,680,000
600,000
300,000
10,000,000
500,000

(หน่วย: บำท)
2556
10,570,000
900,000
300,000
10,000,000
500,000

2,000,000
200,000
400,000
19,680,000

2,000,000
200,000
24,470,000
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31. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
2557
14,207,912
4,288,439
18,496,351

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมปลำยปี

(หน่วย: บำท)
2556
10,000,347
4,207,565
14,207,912

32. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
32.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่
3 ถึง 20 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
2557
จ่ำยชำระ:
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1.8
1.9

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2556
21.0
1.4

32.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีคดีถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ยกค่ ำ เสี ย หำยจำกกำรเป็ นผู ้รั บ ประกัน ภัย จ ำนวน
ประมำณ 548.3 ล้ำนบำท โดยมีทุนทรัพย์ที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์เป็ นจำนวนเงินรวม 53.6 ล้ำนบำท
ผลของกำรพิจำรณำคดี ดงั กล่ำวยังไม่สิ้นสุ ด อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนไว้
แล้วในงบกำรเงินเป็ นจำนวน 51.5 ล้ำนบำท
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33. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั คือกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจประกันวินำศภัย 2 ส่ วน
งำน คือกำรรับประกันภัยรถและกำรรับประกันภัยอื่น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ กำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน สิ นทรัพย์รวมและหนี้ สินรวม
ซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำน สิ นทรัพย์รวมและ
หนี้สินรวมในงบกำรเงิน
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ข้อมูลรำยได้ กำไรของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
ประกันภัยรถ
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จำกรถ จำกัด
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุ ทธิ
กำไรจำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
รำยได้อื่น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
เงินสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ประกันภัยอื่น

2557

2556

2557

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

1,492,922,035
(13,068,576)

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

20,084,623

(105,120,096)

1,458,944,093
-

รวม
2556

2557

2556

203,600,178
(105,272,121)

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

1,696,522,213
(118,340,697)

(18,389,575)

(4,647,632)

1,695,048

(109,767,728)

1,374,733,363
32,512

101,902,003
46,419,461

93,680,425
32,857,884

1,560,846,096
46,419,461

1,468,413,788
32,890,396

1,458,944,093

1,374,765,875

148,321,464

126,538,309

1,607,265,557

1,501,304,184

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

759,850,696
246,344,953
30,237,970

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

29,500,333
31,660,758
6,589,243

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

789,351,029
278,005,711
36,827,213

19,865,835
288,272,307

18,049,853
254,511,905

3,868,799

7,597,788

19,865,835
292,141,106

18,049,853
262,109,693

1,417,765,030

1,308,995,377

89,433,721

75,348,122

1,507,198,751

1,384,343,499

41,179,063

65,770,498

58,887,743

51,190,187

100,066,806

116,960,685

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

91,816,068
30,051,958
(15,390,310)
8,575,143

209,666,538

232,013,544

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

(4,708,802)
(4,207,565)

198,966,844
(36,056,644)

221,623,720
(38,613,664)

162,910,200

183,010,056

(1,473,457)
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สิ นทรัพย์และหนี้สินจำแนกตำมส่ วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 เป็ นดังนี้
(หน่วย: บำท)

สิ นทรัพย์
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2556
หนีส้ ิ น
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2556

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอื่น

สิ นทรัพย์ /
หนี้สินที่
ปั นส่ วนไม่ได้

133,245,739
184,017,947

254,933,109
326,439,609

2,593,401,721
2,454,679,005

2,981,580,569
2,965,136,561

1,189,474,255
1,222,230,325

407,638,089
435,698,702

136,217,466
134,347,251

1,733,329,810
1,792,276,278

งบกำรเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษ ทั ฯดำเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อประเทศไทย ดัง นั้นรำยได้และสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ใ น
งบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรำยได้เบี้ยประกันภัยรับจำกบริ ษทั นำยหน้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่งรำย เป็ นจำนวนเงิน
ประมำณ 880 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนประกันภัยรถ (2556: รำยได้จำกนำยหน้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่ ง
รำยเป็ นจำนวนเงิน 964 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนประกันภัยรถ)
34. เครื่องมือทำงกำรเงิน
34.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ ส ำคัญของบริ ษ ทั ฯตำมที่ นิย ำมอยู่ใ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉ บับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงิ นให้กยู้ ืม บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
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ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ และเงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สิน
เป็ นประกัน
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของสิ นเชื่อซึ่ งเกิดจำกเงินให้กยู้ มื และเบี้ยประกันภัยค้ำงรับไม่มีสำระสำคัญ
เนื่ องจำกผูก้ ูย้ ืมเงิ นและผูเ้ อำประกันภัยของบริ ษทั ฯกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมที่ แตกต่ำงกันและภูมิภำค
ต่ำงๆในประเทศ และมูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคือมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวหลังหักค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ นและเงิ นลงทุนใน
หลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ ย
และสำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2557
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
สลำกออมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
รวม

ภำยใน
1 ปี
101

2 – 5 ปี
-

มำกกว่ำ
5 ปี
-

132
30
966
1,229

253
93
90
29
465

135
65
200

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ลอยตัว
-

ไม่มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย
10

รวม
111

8
8

10

520
188
1,056
29
8
1,912

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.00% - 1.00%

3.01% - 8.25%
3.68% - 5.75%
2.55% - 4.00%
1.00% - 1.42%
5.38% - 15.00%
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
2556
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
สลำกออมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
รวม

ภำยใน
1 ปี
151

2 - 5 ปี
-

มำกกว่ำ
5 ปี
-

101
83
920
13
1,268

241
60
65
10
376

173
15
188

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ลอยตัว
-

ไม่มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย
11

รวม
162

7
7

11

515
158
985
23
7
1,850

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.00% - 1.00%

1.00% - 8.25%
3.70% - 6.00%
2.70% - 4.00%
1.00% - 1.50%
5.13% - 10.13%

ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญเนื่ องจำกบริ ษทั ฯไม่มีธุรกรรมที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และไม่มีสินทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศที่ มีสำระสำคัญคงเหลื อ
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
34.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงิ นที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมี
ควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะ
กำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี กำรและข้อสมมติฐำนในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด มูลค่ำยุติธรรมถือตำมรำคำที่ซ้ื อขำยกันในตลำด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน พันธบัตร หุ ้นกู้ และตัว๋ เงิน ซึ่ งมีระยะเวลำครบกำหนดเหลือน้อยกว่ำ 90 วัน มูลค่ำ
ยุติธรรมถื อตำมรำคำที่ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ส่ วนที่เกิ น 90 วัน ประมำณโดยวิธีกำรหำส่ วนลด
กระแสเงินสด โดยพิจำรณำอัตรำดอกเบี้ยปั จจุบนั และอำยุสัญญำคงเหลือ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 รำคำตำมบัญชี และรำคำยุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

2557

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน

รำคำตำม
บัญชี
520
148

2556
มูลค่ำ
ยุติธรรม
538
152

รำคำตำม
บัญชี
515
158

มูลค่ำ
ยุติธรรม
521
160

เงินให้ ก้ ยู มื
มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นให้กู้ยืมที่ ใช้อตั รำดอกเบี้ ยแบบลอยตัว และไม่มีควำมเสี่ ยงที่ มีสำระสำคัญถื อตำม
จำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
35. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯ คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และกำรดำรงเงินกองทุนตำมควำมเสี่ ยงให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของคปภ.
36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
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