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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย                           
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุ                   
สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค           
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ          
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

เบีย้ประกนัภัยรับ 

ในปี 2562 บริษทัฯมีรำยไดค้่ำเบ้ียประกนัภยัรับจ ำนวน 2,389 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นกำรรับประกนัภยัใหก้บัผูเ้อำ
ประกนัภยัรำยยอ่ยผำ่นนำยหนำ้และตวัแทน และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจ ำนวนมำก โดยอำศยัระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรค ำนวณและบนัทึกกำรรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับเป็นรำยได ้ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำร
ตรวจสอบเบ้ียประกนัภยัรับวำ่ไดรั้บรู้เป็นรำยไดด้ว้ยมูลค่ำท่ีเหมำะสมและเกิดข้ึนจริง 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรค ำนวณและกำรบนัทึกรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับ สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัใน
รำยงำนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัรับและสอบทำนกรมธรรมแ์ละรำยกำรสลกัหลงักรมธรรมท่ี์รับรู้เป็นเบ้ีย
ประกนัภยัรับของบริษทัฯในรอบระยะเวลำบญัชีในช่วงก่อนและหลงัวนัส้ินงวด นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้เิครำะห์
เปรียบเทียบรำยไดเ้บ้ียประกนัภยัรับแบบแยกยอ่ยตำมประเภทกำรรับประกนัภยัและสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุง
บญัชีท่ีส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียประกนัภยัรับท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 



 

3 
 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนจ ำนวน 565 ลำ้นบำท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั) คิดเป็นอตัรำร้อยละ 22          
ของหน้ีสินรวม ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเป็นประมำณกำรส ำรองในส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีไดรั้บ
รำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บรำยงำน ส ำรองดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั                        
ขอ้สมมติบำงประกำรท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรส ำรองดงักล่ำว ดงันั้น                          
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบควำมเพียงพอของส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบรำยกำรเรียกร้องค่ำสินไหมกบั
แฟ้มสินไหมรำยใหญ่ วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลควำมถ่ีของกำรเกิดควำมเสียหำยและมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน
จริงเฉล่ียต่อคร้ัง นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนรำยงำนกำรประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีจดัท ำโดย                        
นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯโดยเปรียบเทียบยอดส ำรองของค่ำสินไหมทดแทนท่ีค ำนวณไดก้บัท่ีบนัทึก
ไวใ้นบญัชี และอำศยัควำมรู้และควำมสำมำรถของผูเ้ช่ียวชำญของส ำนกังำนฯในกำรช่วยประเมินควำมเหมำะสม
ของประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทน วธีิกำรและขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรค ำนวณรวมถึงกำรเปรียบเทียบกบั               
ขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อนและสุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศำสตร์ใชใ้นกำรค ำนวณกบัขอ้มูลสินไหมทดแทนปัจจุบนั
และในอดีตของบริษทัฯ 

การทดสอบความเพยีงพอของส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 16 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวจ ำนวน 423 ลำ้นบำท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั)                  
คิดเป็นอตัรำร้อยละ 17% ของหน้ีสินรวม ยอดเงินส ำรองน้ีค ำนวณโดยอำ้งอิงตำมวธีิส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่
ถือเป็นรำยไดส้ ำหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และบริษทัฯไดท้ดสอบ            
ควำมเพียงพอของจ ำนวนส ำรองประกนัภยัดงักล่ำว โดยเปรียบเทียบกบัจ ำนวนส ำรองท่ีค ำนวณจำกวธีิส ำรอง
ประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม หำกส ำรองประกนัภยัไม่เพียงพอบริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่ำงเป็นค่ำใชจ่้ำยและ
แสดงรำยกำรส ำรองแบบเบ้ียประกนัภยัรวมในงบกำรเงิน ซ่ึงวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมตอ้งใช ้
ขอ้สมมติในกำรค ำนวณ อำทิ อตัรำกำรเคลม อตัรำกำรเสียชีวติจำกอุบติัเหตุ อตัรำกำรบอกเลิกกรมธรรม ์ค่ำใชจ่้ำย
และอตัรำคิดลด เป็นตน้ กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดงักล่ำวจะมีผลกระทบต่อยอดส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำว ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรเลือกใชข้อ้สมมติดงักล่ำว ดงันั้น 
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบควำมเพียงพอของส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในรวมถึงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทัฯท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรบนัทึกส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว ทดสอบกำรค ำนวณส ำรองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้สอบทำนรำยงำนกำรประมำณกำรส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั 
ระยะยำวท่ีจดัท ำโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบยอดส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำวท่ีค ำนวณจำกวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมกบัท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี อำศยัควำมรู้
และควำมสำมำรถของผูเ้ช่ียวชำญของส ำนกังำนฯช่วยในกำรประเมินควำมเหมำะสมของประมำณกำรส ำรอง
ประกนัภยั วธีิกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ สุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัใชใ้นกำร
ค ำนวณกบัขอ้มูลทำงบญัชีและแหล่งท่ีมำของขอ้มูล นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบรำยกำร
เคล่ือนไหวของส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวดว้ย 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง         
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้                
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป  



 

5 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน   
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ 
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล                      
ของกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร            
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 



 

7 
 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสำธำรณะ จะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
 
ณริศรำ ไชยสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4812 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 48,933,194             166,469,806           
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 7 194,685,245           241,914,515           
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 17,190,462             11,908,780             
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 8 167,470,378           156,870,803           
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 9 207,739,953           167,910,157           
สินทรัพยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 10 2,799,512,821        2,461,613,166        
   เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 11 7,490,785               8,604,828               
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 8,590,942               -                             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 172,390,209           183,389,712           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 3,740,641               1,986,829               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14.1 189,906,843           161,500,240           
สินทรัพยอ่ื์น 15 86,355,899             50,542,585             
รวมสินทรัพย์ 3,904,007,372        3,612,711,421        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 



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

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 2,036,206,445 1,783,126,234 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 283,945,890 260,203,228 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,656,013 32,460,678 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 60,845,613 40,365,959 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 35,558,730 33,648,885 
หน้ีสินอ่ืน 19 120,496,701 142,737,077 
รวมหนีสิ้น 2,548,709,392        2,292,542,061        
ส่วนของเจ้ำของ
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 13,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 594,436,835 594,436,835 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 20 24,848,787 24,848,787 
      ส ารองทัว่ไป 6,163,850 6,163,850 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 596,936,404 571,416,714 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนต ่ากวา่ทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10.3  (6,087,896)  (15,696,826)
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,355,297,980        1,320,169,360        
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,904,007,372        3,612,711,421        

-                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,388,756,584       2,038,274,840       
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (302,459,585)        (228,105,959)        
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 2,086,296,999       1,810,168,881       
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน (98,637,834)          (21,541,632)          
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,987,659,165       1,788,627,249       
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 66,327,698            58,596,284            
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 83,465,849            79,901,739            
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ (4,332,675)            12,875,814            
ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 8,530,945              (12,148,159)          
รายไดอ่ื้น 18,056,032            18,770,960            
รวมรำยได้ 2,159,707,014       1,946,623,887       
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 105,020,752          95,542,471            
ค่าสินไหมทดแทน 1,354,102,631       1,097,641,278       
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (245,936,030)        (112,635,228)        
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่าย 372,048,888          281,244,069          
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 186,283,535          184,757,937          
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22 290,139,691          283,473,800          
รวมค่ำใช้จ่ำย 23 2,061,659,467       1,830,024,327       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 98,047,547            116,599,560          
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.2 (15,493,569)          (19,192,633)          
ก ำไรส ำหรับปี 82,553,978            97,406,927            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 12,011,163            (53,904,051)          
บวก (หกั): ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14.2 (2,402,233)            10,780,810            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,608,930              (43,123,241)          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,661,610)            (666,045)               
บวก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 14.2 532,322                 133,209                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,129,288)            (532,836)               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี 7,479,642              (43,656,077)          
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 90,033,620            53,750,850            

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 25 5.94                       7.01                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 2,450,868,919       2,055,339,015       
เงินรับ (จ่าย) จากการประกนัภยัต่อ (27,642,183)          34,027,712            
ดอกเบ้ียรับ 57,599,072            57,818,370            
เงินปันผลรับ 20,585,095            23,538,115            
รายไดอ่ื้น 18,343,383            18,381,565            
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,293,373,590)     (1,309,335,953)     
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (370,083,982)        (279,699,521)        
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (187,084,117)        (185,057,052)        
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (334,292,307)        (238,601,348)        
ภาษีเงินได้ (67,107,070)          (24,484,863)          
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (320,285,659)        10,087,301            
เงินใหกู้ย้มื 1,114,044              (233,532)               
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (51,358,395)          161,779,809          
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 92,639                   485,094                 
เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,367,666)            (6,333,926)            
เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,998,190)            (252,074)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (11,273,217)          (6,100,906)            
กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย 26 (54,905,000)          (55,600,000)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (54,905,000)          (55,600,000)          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (117,536,612)        100,078,903          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 166,469,806          66,390,903            
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 48,933,194            166,469,806          

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

บริษทั น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด



            

บริษทั น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจาก
การวดัมลูคา่เงินลงทุน

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ยงัไมไ่ด้ ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              530,142,623          27,426,415            1,322,018,510       
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            97,406,927            -                            97,406,927            
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            (532,836)               (43,123,241)           (43,656,077)           
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            -                            96,874,091            (43,123,241)           53,750,850            
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            -                            (55,600,000)           -                            (55,600,000)           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              571,416,714          (15,696,826)           1,320,169,360       

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              571,416,714          (15,696,826)           1,320,169,360       
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            82,553,978            -                            82,553,978            
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            (2,129,288)             9,608,930              7,479,642              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            -                            80,424,690            9,608,930              90,033,620            
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            -                            (54,905,000)           -                            (54,905,000)           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 139,000,000          594,436,835          24,848,787            6,163,850              596,936,404          (6,087,896)             1,355,297,980       

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัท น ำสินประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562  

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั น ำสินประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั เอ็น. เอส. อลัลำยแอนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัดงักล่ำวถือหุ้นในบริษทัฯในอตัรำ
ร้อยละ 28.75 ของทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ กำรรับประกนั
วนิำศภยั โดยมีส ำนกังำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร และ 26 สำขำยอ่ยในต่ำงจงัหวดั ท่ีอยูข่องบริษทัฯตำมท่ี
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี                
พ.ศ. 2547 และจดัท ำข้ึนตำมวิธีกำรบญัชีเก่ียวกบักำรประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และ
เป็นไปตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศคปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำใน                
กำรจดัท ำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2559            
ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559  

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในหมำยเหตุประกอบ           
งบกำรเงินขอ้ท่ี 4 เร่ือง สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรับปรุงซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำน              
กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 

2560) 
เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ี
อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีขอ้ก ำหนดเพิ่มเติม โดยมีกำรให้ทำงเลือกส ำหรับผูรั้บประกนัภยัท่ี
เข้ำเง่ือนไขตำมท่ีระบุในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ให้สำมำรถยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูล
เค ร่ือ งมื อท ำงก ำร เงิน   (ซ่ึ งจะ มี ผลบังคับ ใช้ส ำห รับ รอบ ระยะ เวล ำบัญ ชี ท่ี เร่ิม ในห รือหลัง
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563) บำงประกำรเป็นกำรชัว่ครำว และให้ถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั แทนส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิม
ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 หรือก่อนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำประกนัภยั 
(เม่ือมีกำรประกำศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำร
บญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมำ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญำประกนัภยั ท่ี
อนุญำตใหผู้รั้บประกนัท่ีเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีก ำหนด ใหส้ำมำรถยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นกำรชัว่ครำว และก ำหนดให้ถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยัแทน 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ี มีขอ้ก ำหนดบำงเร่ืองท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
9 โดยมีเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

-   กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ให้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ หลกัทรัพย์
เผื่อขำย ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด และลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงหลกักำร
ประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำ 

-   กำรรับรู้ผลขำดทุนจำกดอ้ยค่ำ ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำร และผลก ำไรขำดทุนจำกกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง ส ำหรับตรำสำรทุนท่ีเป็นหลกัทรัพย์
เผือ่ขำย ใหรั้บรู้เขำ้ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

-   ก ำหนดให้อนุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นสัญญำแบบผสมตอ้งแยกออกจำกสัญญำหลัก  
หำกเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ในกำรแยกสัญญำ  

นอกจำกน้ี แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีมีขอ้ก ำหนดบำงเร่ืองท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน                     
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 ในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำร 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ บริษทัฯเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกันภัย ท่ีก ำหนดให้สำมำรถเลือกถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำง                
กำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจประกันภัย ได้และเห็นว่ำกำร
เลือกใช้แนวปฏิบติัมีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัมำกกวำ่ ดงันั้น บริษทัฯจึงเลือกใช้แนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีดงักล่ำว ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯคำดวำ่กำรน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำวมำใช ้
จะมีกำรเปล่ียนแปลงในเร่ืองส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี  

-   กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่หลกัทรัพย ์                    
จดทะเบียน (เงินลงทุนทัว่ไป)  

บริษทัฯตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ด้วย
วธีิกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-   กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินของบริษทัฯจำกเดิมท่ี
ตอ้งรับรู้เม่ือเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึน  

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจำกผูเ้อำประกนัภยัและเบ้ียประกยัภยัต่อรับ 
หกัดว้ยมูลค่ำของกรมธรรมท่ี์ยกเลิกและกำรส่งคืนเบ้ียประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจำกผูเ้อำประกนัภยัถือเป็นรำยได้ตำมวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั และตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรำยไดต้ำมวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัหรือเม่ือบริษทัฯ
ไดรั้บใบแจง้กำรเอำประกนัภยัต่อจำกบริษทัผูเ้อำประกนัภยัต่อ 

(ข) รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรำยไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริกำร 

(ค) รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง                   

ดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งจำกยอดเงินตน้ท่ีคำ้งช ำระ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

(ง) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร  

4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

 เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงจำกกำรประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

(ข) ค่ำสินไหมทดแทน 

ค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน
จำกกำรรับประกันภยัโดยตรงและจำกกำรรับประกันภยัต่อ และส ำหรับทั้งควำมเสียหำยท่ีได้รับ
รำยงำนแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรำยงำน ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และรำยกำรปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี หกัดว้ย
มูลค่ำซำกและกำรรับคืนอ่ืน (ถำ้มี)  
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 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของ
ฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือ
ไดรั้บแจง้จำกบริษทัประกนัต่อตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้ 

ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรำยกำรหักค่ำสินไหมทดแทนเม่ือไดบ้นัทึก 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนตำมเง่ือนไขในสัญญำประกนัภยัต่อ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 

 ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

(ง) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน  

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน คือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเกิดจำกกำรรับประกนัภยั ทั้งค่ำใชจ่้ำยทำงตรงและ
ทำงออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่ำง ๆ โดยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

(จ) ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน คือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนท่ีไม่เก่ียวกบักำรรับประกนัภยัและกำร
จดักำรค่ำสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.3 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญำประกนัภยัและสัญญำประกันภยัต่อโดยกำรพิจำรณำลักษณะของสัญญำ
ประกันภัยโดยสัญญำประกันภัยคือสัญญำซ่ึงผูรั้บประกันภัยรับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัยท่ีมี
นัยส ำคัญจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง (ผูเ้อำประกันภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อำ
ประกันภยัหำกเหตุกำรณ์ในอนำคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุกำรณ์ท่ีเอำประกันภยั) เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่อผูเ้อำประกันภยั ในกำรพิจำรณำว่ำมีกำรรับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภยัท่ีมีนัยส ำคญั
หรือไม่นั้นจะพิจำรณำจำกจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ำยกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบั
ภำระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ำยตำมสัญญำหำกไม่มีสถำนกำรณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดข้ึน ซ่ึงหำกไม่เข้ำเง่ือนไข
ดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญำประกนัภยัดงักล่ำวเป็นสัญญำกำรลงทุน ซ่ึงสัญญำกำรลงทุน
คือสัญญำท่ีมีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็นสัญญำประกนัภยัและท ำใหผู้รั้บประกนัภยัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินแต่
ไม่ไดท้  ำให้ผูรั้บประกนัภยัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีส ำคญั ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ควำม
เส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนหรือรำคำ 
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 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญำโดยประเมินควำมส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเป็นรำยสัญญำ 
ณ วนัเร่ิมต้นสัญญำ หำกสัญญำใดจดัประเภทเป็นสัญญำประกันภยัแล้วจะยงัคงเป็นสัญญำประกันภัย
ตลอดไปจนกวำ่สิทธิและภำระผกูพนัทั้งหมดถูกท ำให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หำกสัญญำใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญำกำรลงทุน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญำ อำจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญำประกันภัยในเวลำต่อมำได ้               
หำกพบวำ่ควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร    
เบิกใช ้

4.5 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึ งพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกโดยกำรเพิ่ม (ลด) ค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

4.6 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อซ่ึง
ประกอบดว้ย (ก) ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว (ข) ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน และ 
(ค) ส ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ ทั้ งน้ี ประมำณข้ึนโดยอ้ำงอิงสัญญำประกันภยัต่อตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรค ำนวณส ำรองประกนัภยั 

บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรับสินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อโดยพิจำรณำจำกผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน อำยขุองหน้ีคงคำ้ง
และสถำนะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำตั้งเพิ่ม (ลด) 
บนัทึกโดยเพิ่ม (ลด) ค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.7 ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อประกอบไปดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งรับเก่ียวกบัประกนัภยัต่อและเงินวำงไว้
จำกกำรประกนัภยัต่อ  

เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกันภยัต่อประกอบด้วยเบ้ียประกนัภยัต่อคำ้งรับ ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ         
คำ้งรับ ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรับ และรำยกำรคำ้งรับอ่ืน ๆ จำกบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
กำรเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเงินคำ้งรับ
จำกบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งปี 

(ข)  เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วยเงินมดัจ ำท่ีบริษทัถือไวจ้ำกกำรเอำประกนัภยัต่อและเงิน          
คำ้งจ่ำยเก่ียวกบัประกนัภยัต่อ 

เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย และรำยกำรคำ้งจ่ำยอ่ืน ๆ ใหก้บั
บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้ส ำรองสินไหมทดแทนจำกสัญญำประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯแสดงรำยกำรประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อหรือ
เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขำ้เง่ือนไขกำรหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหน้ีสิน 

4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

  บริษทัฯวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ำมจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินลงทุนเพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(2) เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือได้
จ  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  
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(3) เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย บริษัทฯตัดบัญชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/
รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตรำสำรหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก ำหนด
เม่ือบริษทัฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนดไถ่ถอน 

(4) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตำม
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของปีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดย
ใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ
ปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำร 
โอนเปล่ียน 

 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถำ้มี) บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(ข) เงินใหกู้ย้มืและค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 เงินให้กู้ยืมแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม
ส ำหรับผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเรียกเก็บจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยกำรวิเครำะห์และประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรำยและมูลค่ำหลกัประกนั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

4.9 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 
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อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 8 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 7 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3 ปี 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

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

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  
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4.12 หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

 หน้ีสินจำกสัญญำประกันภยั ประกอบด้วยส ำรองประกันภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว ส ำรอง                 
ค่ำสินไหมทดแทนและส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

(ก) ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 

(1)  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดค้  ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยัรับก่อนกำรเอำประกนัภยั
ต่อดว้ยวธีิกำรดงัน้ี 

กำรประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล -  วธีิเฉล่ียรำยเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดจ้ำกสัญญำประกนัภยัต่อค ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยั
จ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อดว้ยวิธีกำรเช่นเดียวกบักรมธรรม์ประกนัภยัตรงท่ีได้โอนควำม
เส่ียงจำกกำรประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 

(2)  ส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม 

ส ำรองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมเป็นส ำรองประกันภัยท่ีค ำนวณตำมวิธีของ
คณิตศำสตร์ประกันภัยตำมประกำศ คปภ. โดยมีข้อสมมติหลักท่ีใช้ในกำรประมำณกำร
เก่ียวข้องกับอัตรำกำรเคลม อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ อัตรำกำรบอกเลิกกรมธรรม์ 
ค่ำใชจ่้ำยและอตัรำคิดลด เป็นตน้ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่ำส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั
รวม กบั ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้หำกมูลค่ำส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั
รวมสูงกว่ำส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำร
ส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมในงบกำรเงิน 

(ข) ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึก
เม่ือได้รับกำรแจง้เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้และโดย
กำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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ประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนค ำนวณโดยวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยค ำนวณจำก
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัในอนำคตส ำหรับ
ควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ี
บริษทัฯไดรั้บรำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บรำยงำน รวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 
และหักมูลค่ำซำกและกำรรับคืนอ่ืน ผลต่ำงของประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทนท่ีค ำนวณได ้             
ท่ีสูงกว่ำค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นส ำรองควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแล้ว          
แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) 

(ค) ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

 ส ำรองเบ้ียประกนัภยั ไดแ้ก่ จ  ำนวนท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดแ้ละ
ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

(1) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดค้  ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยัรับก่อนกำรเอำประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิกำรดงัน้ี 

กำรประกนัภยัขนส่งเฉพำะเท่ียว กำรประกนั
อุบติัเหตุกำรเดินทำงท่ีมีระยะเวลำคุม้ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัฯยงัคงใหค้วำม
คุม้ครองแก่ผูเ้อำประกนัภยั  

กำรประกนัภยัอ่ืน -  วธีิเฉล่ียรำยเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดจ้ำกสัญญำประกนัภยัต่อค ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยัจ่ำย
จำกกำรเอำประกนัภยัต่อดว้ยวธีิกำรเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนควำมเส่ียงจำก
กำรประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 

(2) ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯจดัสรรไวเ้พื่อชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของ                 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูล          
ในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
กบัส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้หำกมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวำ่
ส ำรองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่ำงเพิ่มเติมและแสดงส ำรองเบ้ีย
ประกนัภยัเท่ำกบัจ ำนวนส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ี ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ีเพิ่มหรือลด
จำกปีก่อนถูกรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึง
บริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

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

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
ปรับกบัก ำไรสะสมโดยตรง 

4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

(ข) ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มี
ก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 

4.15 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.16 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.17 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ         
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของ
บริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
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4.19 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

          มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ  
ไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

          ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

         ระดบั 1    ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

          ระดบั 2  ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
 ทำงออ้ม 

       ระดบั 3     ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

        ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

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

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต               
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว               
กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม           
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

5.2 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพิ นิจใน                 
กำรพิจำรณำวำ่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแลว้
หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐำนของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภำวะปัจจุบนั 

5.3 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อและเงินให้
กู้ยืม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน          
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน 
ในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.4 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ม่ือฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวมี 
ขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร  

5.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯจ ำเป็นตอ้งประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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5.6 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้น  
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.7 ส ำรองประกนัภัยแบบเบีย้ประกนัภัยรวม 

ส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมค ำนวณตำมวิธีของคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมำณจำกขอ้
สมมติปัจจุบนัหรือขอ้สมมติท่ีก ำหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงกำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด                 
ณ ขณะนั้น โดยข้อสมมติหลกัท่ีใช้จะเก่ียวขอ้งกับอตัรำกำรเคลม อตัรำกำรเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุ อตัรำ             
กำรบอกเลิกกรมธรรม์ ค่ำใช้จ่ำยและอตัรำคิดลด เป็นตน้ ทั้งน้ีกำรใช้ขอ้สมมติท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อ
จ ำนวนส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม ดงันั้นกำรปรับปรุงอำจมีข้ึนในอนำคต 

5.8 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯต้องประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนโดยแยกพิจำรณำ         
สองส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรำยงำนควำมเสียหำยแลว้ และส่วนท่ีเกิดข้ึน
แลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัในกำรประมำณกำร ขอ้สมมติหลกั            
ท่ีใช้ในกำรประมำณกำรดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซ่ึงได้แก่ กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร                     
ค่ำสินไหมทดแทน กำรจ่ำยช ำระค่ำสินไหมทดแทนและอตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม 
กำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรซ่ึงสะท้อนถึงกำรประมำณกำรอย่ำงดีท่ีสุดใน
ขณะนั้น ซ่ึงเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต จึงอำจแตกต่ำงกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

5.9 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับควำมเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุดค ำนวณตำมวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ำร
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำ
ประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงกำรประมำณเงินส ำรองดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงอำ้งอิงจำก
ขอ้มูลในอดีตและประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.10 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติต่ำง ๆ
ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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5.11 สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

5.12 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกไว้
แลว้ในงบกำรเงิน 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
เงินสด  156,542 283,776 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 48,776,652 66,186,030 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือส้ินก ำหนดระยะเวลำ - 100,000,000 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 48,933,194 166,469,806 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี และ
ระหวำ่งร้อยละ 0.00 ถึง 1.45 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับโดยจ ำแนกอำยุตำมเงินตน้ท่ีคำ้ง
ช ำระนบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 160,574,365 196,738,091 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 25,289,352 32,313,538 
คำ้งรับ 31 - 60 วนั 13,454,015 19,101,894 
คำ้งรับ 61 - 90 วนั 2,860,683 3,250,505 
คำ้งรับ 91 วนั - 1 ปี 3,515,967 3,081,735 
คำ้งรับเกินกวำ่ 1 ปี 5,603,743 6,757,934 
รวม 211,298,125 261,243,697 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,612,880) (19,329,182) 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - สุทธิ 194,685,245 241,914,515 

ส ำหรับเบ้ียประกันภยัคำ้งรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษทัฯได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำมหน้ีให้
เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวำ่ก ำหนดรับช ำระ บริษทัฯไดด้ ำเนินกำร
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยกบัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ   

- ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 11,121,810 19,539,668 
- ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 56,875,796 35,382,409 
- ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 99,472,772 101,948,726 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ - สุทธิ 167,470,378 156,870,803 



21 

9. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 3,074 3,074 
เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 207,904,038 168,475,237 
รวม 207,907,112 168,478,311 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (167,159) (568,154) 

ลกูหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ - สุทธิ 207,739,953 167,910,157 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อโดยจ ำแนกอำยุ
ตำมเงินตน้ท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 188,905,968 152,048,707 
คำ้งรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน 18,980,598 16,388,106 
คำ้งรับเกินระยะเวลำ 12 เดือน 17,472 38,424 
รวม 207,904,038 168,475,237 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (167,159) (568,154) 
เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ - สุทธิ 207,736,879 167,907,083 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทุน 

  (หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 

 

รำคำทุน/รำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/รำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ     
ตรำสำรทุน 64,772,291 64,812,124 68,741,818 60,252,435 

หน่วยลงทุน 1,862,141 1,882,093 5,819,420 5,837,643 
รวม 66,634,432 66,694,217 74,561,238 66,090,078 

บวก (หกั): ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 59,785 - (8,471,160) - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคำ้  66,694,217 66,694,217 66,090,078 66,090,078 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
ตรำสำรทุน 27,803,196 25,289,440 36,819,031 35,928,209 
หน่วยลงทุน 599,205,319 590,914,961 405,353,739 385,953,159 

หุน้กู ้ 181,774,705 184,968,949 60,000,000 60,670,369 

รวม 808,783,220 801,173,350 502,172,770 482,551,737 
หกั: ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (7,609,870) - (19,621,033) - 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (6,211,560) (6,211,560) (6,496,990) (6,496,990) 

เงินลงทุนเผื่อขำย - สุทธิ 794,961,790 794,961,790 476,054,747 476,054,747 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 356,586,439  638,837,633  
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 609,545,238  710,046,321  
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 69,577,117  49,436,367  
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด              
เกินกวำ่ 3 เดือน 900,000,000  519,000,000  

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 1,935,708,794  1,917,320,321  
เงนิลงทุนทัว่ไป     

ตรำสำรทุน 2,148,020  2,148,020  
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 2,148,020  2,148,020  

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 2,799,512,821  2,461,613,166  
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10.2 ระยะเวลำคงเหลอืของตรำสำรหนี้ 

(หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 ครบก ำหนด  ครบก ำหนด  

 นอ้ยกวำ่ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม นอ้ยกวำ่ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย         
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน         
หุน้กู ้ 30,015,155 121,759,550 30,000,000 181,774,705 10,000,000 20,000,000 30,000,000 60,000,000 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 62,418 1,475,572 1,656,254 3,194,244 33,065 32,606 604,698 670,369 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขำย 30,077,573 123,235,122 31,656,254 184,968,949 10,033,065 20,032,606 30,604,698 60,670,369 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด         
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวสิำหกจิ         
พนัธบตัรรัฐบำลไทย - 72,850,402 - 72,850,402 189,885,821 20,108,632 53,281,120 263,275,573 
พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ - 160,736,037 50,000,000 210,736,037 50,016,433 161,377,559 50,000,000 261,393,992 
หุน้กูรั้ฐวิสำหกิจ 5,000,000 20,000,000 30,000,000 55,000,000 55,618,068 15,000,000 20,000,000 90,618,068 

สลำกออมทรัพย ์ 13,000,000 5,000,000 - 18,000,000 5,550,000 18,000,000 - 23,550,000 

รวม 18,000,000 258,586,439 80,000,000 356,586,439 301,070,322 214,486,191 123,281,120 638,837,633 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน         

หุน้กู ้ 134,955,794 294,284,311 180,305,133 609,545,238 245,531,022 334,162,293 130,353,006 710,046,321 

รวม 134,955,794 294,284,311 180,305,133 609,545,238 245,531,022 334,162,293 130,353,006 710,046,321 

ตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ         
 พนัธบตัรรัฐบำล - 29,577,117 - 29,577,117 - 29,436,367 - 29,436,367 

 หุน้กูภ้ำคเอกชน - 40,000,000 - 40,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 

 รวม - 69,577,117 - 69,577,117 - 49,436,367 - 49,436,367 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิทีค่รบ
ก ำหนดเกนิกว่ำ 3 เดอืน         
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 730,000,000 70,000,000 - 800,000,000 369,000,000 150,000,000 - 519,000,000 

บตัรเงินฝำก 100,000,000 - - 100,000,000 - - - - 

รวม 830,000,000 70,000,000 - 900,000,000 369,000,000 150,000,000 - 519,000,000 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจน 
 ครบก ำหนด 982,955,794 692,447,867 260,305,133 1,935,708,794 915,601,344 748,084,851 253,634,126 1,917,320,321 

รวมเงนิลงทุนในตรำสำรหนี ้ 1,013,033,367 815,682,989 291,961,387 2,120,677,743 925,634,409 768,117,457 284,238,824 1,977,990,690 
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10.3 ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 
(หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี (15,696,826) 27,426,415 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยระหวำ่งปี 4,386,597 (44,847,453) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยท่ีโอนไปรับรู้                     
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 7,624,566 (9,056,598) 

รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย  12,011,163 (53,904,051) 
บวก (หกั): ผลประโยชน ์(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ (2,402,233) 10,780,810 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย                                  

- สุทธิจำกภำษีเงินได ้ 9,608,930 (43,123,241) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (6,087,896) (15,696,826) 

10.4 เงินลงทุนทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯน ำพนัธบตัร สลำกออมทรัพย ์และเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมี
วนัครบก ำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน บำงส่วนไปวำงไวก้บันำยทะเบียนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั และบำงส่วนน ำไปค ้ำประกนัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 28 
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11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำแนกอำยตุำมเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2562 

 ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย         
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย   
คำ้งรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 5,189,319 1,499 2,301,466 306 7,490,785 1,805 7,492,590 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย 
 คำ้งรับ - สุทธิ 5,189,319 1,499 2,301,466 306 7,490,785 1,805 7,492,590 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(หน่วย: บำท) 

 2561 

 ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย    
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย       
คำ้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย    
คำ้งรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,383,098 9,449 2,221,730 362 8,604,828 9,811 8,614,639 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ีย        
คำ้งรับ - สุทธิ 6,383,098 9,449 2,221,730 362 8,604,828 9,811 8,614,639 

(1)  แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังำนโดยมีบุคคลค ้ำประกนั ก ำหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 20 เท่ำของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
500,000 บำท กรณีเงินให้กูย้ืมท่ีมีอสังหำริมทรัพยจ์  ำนองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของ
รำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์ท่ี เป็นหลักประกัน และจะพิจำรณำจำกวตัถุประสงค์ท่ีขอกู้รวมทั้ ง
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูข้อกู ้อตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูย้มือำจพิจำรณำเพิ่มหรือลดจำกอตัรำดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มืขั้นต ่ำ (MLR) ของธนำคำรพำณิชยไ์ด ้
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บำท) 
  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  งำน  

 ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งท ำ รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2561 124,402,866 127,982,811 105,686,023 9,569,795 559,600 368,201,095 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,443,726 1,880,000 10,200 6,333,926 
โอนเขำ้ (ออก) - - 564,700 - (564,700) - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (5,714,253) (1,249,000) - (6,963,253) 

31 ธนัวำคม 2561 124,402,866 127,982,811 104,980,196 10,200,795 5,100 367,571,768 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,385,146 3,228,000 754,520 8,367,666 
โอนเขำ้ (ออก) - - 748,720 - (748,720) - 
จดัประเภทใหม่ (3,840,000) (5,760,000) - - - (9,600,000) 

จ ำหน่ำย - - (8,194,696) - - (8,194,696) 

31 ธนัวำคม 2562 120,562,866 122,222,811 101,919,366 13,428,795 10,900 358,144,738 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2561 - 90,510,847 82,303,804 7,347,659 - 180,162,310 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 3,168,760 7,189,949 528,591 - 10,887,300 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (5,618,555) (1,248,999) - (6,867,554) 

31 ธนัวำคม 2561 - 93,679,607 83,875,198 6,627,251 - 184,182,056 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,960,754 6,810,599 624,883 - 10,396,236 
จดัประเภทใหม่ - (1,009,058) - - - (1,009,058) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี                             
จ  ำหน่ำย - - (7,814,705) - - (7,814,705) 

31 ธนัวำคม 2562 - 95,631,303 82,871,092 7,252,134 - 185,754,529 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2561 124,402,866 34,303,204 21,104,998 3,573,544 5,100 183,389,712 

31 ธนัวำคม 2562 120,562,866 26,591,508 19,048,274 6,176,661 10,900 172,390,209 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2561      10,887,300 

2562      10,396,236 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์
ส ำนักงำนและยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหัก            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 152.7 ล้ำนบำท และ 133.4  ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บำท) 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์              
ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน    
1 มกรำคม 2561 7,958,418 - 7,958,418 
ซ้ือเพ่ิม 57,074 195,000 252,074 
โอนเขำ้ (ออก) 195,000 (195,000) - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (285,480) - (285,480) 
31 ธนัวำคม 2561 7,925,012 - 7,925,012 
ซ้ือเพ่ิม 263,450 2,734,740 2,998,190 

โอนเขำ้ (ออก) 400,000 (400,000) - 

31 ธนัวำคม 2562 8,588,462 2,334,740 10,923,202 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกรำคม 2561 4,989,161 - 4,989,161 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,234,501 - 1,234,501 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี                      
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (285,479) - (285,479) 

31 ธนัวำคม 2561 5,938,183 - 5,938,183 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,244,378 - 1,244,378 

31 ธนัวำคม 2562 7,182,561 - 7,182,561 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

31 ธนัวำคม 2561 1,986,829 - 1,986,829 

31 ธนัวำคม 2562 1,405,901 2,334,740 3,740,641 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี    

2561   1,234,501 

2562   1,244,378 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำตดัจ ำหน่ำย
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน                    
เงินประมำณ 4.4 ลำ้นบำท และ 4.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภำษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจำก  
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทำงภำษีดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงินได้รอตดับัญชีเกดิจำก:   
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,195,970 4,936,259 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,242,312 1,299,398 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 104,342,544 85,701,077 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 47,972,015 39,490,699 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน  18,474,862 16,381,176 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 12,169,123 8,073,192 
ขำดทุน (ก ำไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ   
เงินลงทุนเพ่ือคำ้ (11,957) 1,694,232 
เงินลงทุนเผื่อขำย 1,521,974 3,924,207 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 189,906,843 161,500,240 

14.2 ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี (45,770,083) (44,710,961) 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ                   

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 30,276,514 25,518,328 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (15,493,569) (19,192,633) 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบัผลคูณก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีเงินได้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 98,047,547 116,599,560 

อตัรำภำษีเงินได ้ 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดคู้ณอตัรำภำษีเงินได ้ (19,609,509) (23,319,912) 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยได้

หรือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี 4,115,940 4,127,279 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (15,493,569) (19,192,633) 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:   
วดัมลูค่ำเงินลงทุน (เพ่ิม) ลดระหวำ่งปี (877,320) 8,969,491 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหวำ่งปีท่ีโอนไปรับรู้                

ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (1,524,913) 1,811,319 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (2,402,233) 10,780,810 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 532,322 133,209 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขำดทุน) (1,869,911) 10,914,019 

 



30 

15. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เงินทดรองจ่ำย 7,920,090 7,852,504 
เงินส ำรองโครงกำรประกนัภยัขำ้วนำปี 44,200,484 17,853,071 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 719,176 1,068,702 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 4,293,433 2,069,851 
ค่ำสินไหมคำ้งรับจำกคู่กรณี 1,696,796 2,059,913 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนำ้ 3,687,003 6,511,703 
ลกูหน้ีจำกกำรขำยหลกัทรัพย ์ 1,151,630 1,264,235 
รำยไดค้ำ้งรับ 3,942,050 1,841,190 
อ่ืน ๆ 18,745,237 10,021,416 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 86,355,899 50,542,585 

16. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

(หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 

 

หน้ีสินจำก
สญัญำประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 422,981,057 (11,121,810) 411,859,247 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    

- ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 429,935,273 (9,805,037) 420,130,236 
- ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

 รำยงำน 139,445,068 (47,070,759) 92,374,309 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,043,845,047 (99,472,772) 944,372,275 

รวม 2,036,206,445 (167,470,378) 1,868,736,067 
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(หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 2561 

 
หน้ีสินจำก

สญัญำประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 326,378,163 (19,539,668) 306,838,495 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    

- ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 417,606,841 (25,830,227) 391,776,614 
- ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ
รำยงำน 91,458,063 (9,552,182) 81,905,881 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 947,683,167 (101,948,726) 845,734,441 

รวม 1,783,126,234 (156,870,803) 1,626,255,431 

ในระหวำ่งปี 2562 และ 2561 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำประกนัภยัต่อเพื่อเป็นกำรบริหำรควำม
เส่ียงจำกกำรรับประกนัภยั ถึงแมว้ำ่ฝ่ำยบริหำรจะบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำภำระควำมเสียหำยสุทธิ
จำกกำรรับประกนัภยั ฝ่ำยบริหำรไดเ้ปิดเผยภำระหน้ีสินตำมสัญญำประกนัทั้งในส่วนของควำมเสียหำยรวม
และควำมเสียหำยสุทธิในงบกำรเงินน้ี 

16.1 วธีิกำรและข้อสมมติหลกัทีใ่ช้ในกำรประมำณกำร 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรวดัมูลค่ำส ำรองประกันภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวภำยใต้
วิธีกำรประเมินเงินส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียรวม (Gross Premium Valuation) คือ กำรน ำประสบกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงในอดีต มำวิเครำะห์เพื่อหำค่ำประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด (Best Estimate Assumption) ท่ีใชส้ ำหรับกำร
วดัมูลค่ำส ำรองประกนัภยั โดยสมมติฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี  

(ก) อตัรำกำรเคลม (Incident rate) 

 ส ำหรับผลิตภณัฑ์อุบติัเหตุคุม้ครองสินเช่ือ  PAIG ไดก้ ำหนดค่ำประมำณกำรท่ีดีสุด จำกประสบกำรณ์
กำรเคลมยอ้นหลังของ PAIG พอร์ตโฟลิโอ โดยแยกตำมเพศและอำยุ และท ำกำรปรับ (Blending)                
ตำมหลกักำรควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล (Credibility) กบัขอ้มูลของอุตสำหกรรม 

 ส ำหรับผลิตภณัฑ์อุบติัเหตุส่วนบุคคล  PAIB เน่ืองจำกบริษทัเพิ่งเร่ิมรับประกนัในปี 2560 จึงมีขอ้มูล
ประสบกำรณ์กำรเคลมในอดีตท่ียงัไม่เพียงพอต่อกำรใช้ค  ำนวณในทำงสถิติได ้(incredibility) ดงันั้น 
จึงก ำหนดค่ำประมำณกำรท่ีดีสุด ส ำหรับกำรเคลมเช่นเดียวกับผลิตภณัฑ์ PAIG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
คุม้ครองสินเช่ือท่ีคลำ้ยคลึงกนั  
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(ข) อตัรำกำรเสียชีวติจำกอุบติัเหตุ 

 ส ำหรับอตัรำกำรเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุ ได้อำ้งอิงอตัรำมำจำกสถิติกระทรวงสำธำรณะสุข เน่ืองจำก
ขอ้มูลประสบกำรณ์จริงในอดีตมีนอ้ยมำก 

(ค) อตัรำกำรบอกเลิกกรมธรรม ์(Lapse rate) 

 ส ำหรับผลิตภณัฑ์ PAIG ไดก้ ำหนดค่ำประมำณกำรท่ีดีสุด มำจำกประสบกำรณ์ยอ้นหลงัของ PAIG 
พอร์ตโฟลิโอ โดยจ ำแนกตำมระยะเวลำกำรบอกเลิกกรมธรรม ์(Lapse duration)  

 ส ำหรับผลิตภณัฑ์ PAIB เน่ืองจำกบริษทัเพิ่งเร่ิมรับประกนัในปี 2560 จึงมีขอ้มูลประสบกำรณ์กำรเค
ลมในอดีตท่ียงัไม่เพียงพอต่อกำรใช้ค  ำนวณในทำงสถิติได้ (incredibility) จึงเลือกใช้ค่ำเดียวกับ
ผลิตภณัฑ ์PAIG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑคุ์ม้ครองสินเช่ือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

(ง) ค่ำใชจ่้ำย (Expense) 

 ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยรวมทั้งอตัรำเงินเฟ้อในส่วนของ PAIG และ PAIB นั้น ไดอ้ำ้งอิงมำจำกประสบกำรณ์
ค่ำใชจ่้ำยของแผนกจดักำรสินไหมทดแทนในส่วนของประกนัภยัอ่ืนโดยยกเวน้ค่ำใชจ่้ำย ดงัน้ี 

1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำซ่ึงกรมธรรม์ (Acquisition Cost) เน่ืองจำกไม่ มีค่ำใช้จ่ำยส่วนน้ีอีก                    
ในอนำคต 

2)  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำกรมธรรม ์(Maintenance Expense) เน่ืองจำกค่ำใชจ่้ำยส่วนน้ีรับผิดชอบโดย
ธนำคำรท่ีออกกรมธรรมใ์หลู้กคำ้ 

(จ) อตัรำคิดลด (Discount rate) 

 อตัรำคิดลดจะใชค้่ำท่ีมำกกวำ่ระหวำ่ง  

1)  อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลท่ีไม่มีควำมเส่ียง (Risk - Free rate) ณ วนัท่ีค  ำนวณกบั  

2)  อตัรำผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 8 ไตรมำสตำมประกำศของส ำนกังำน คปภ. 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ในกำรประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทน บริษัทฯใช้วิธีกำรคณิตศำสตร์ประกันภัยในกำรเลือก
ค่ำประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด เช่น วิธีกำรพฒันำสินไหมทดแทน วิธี Bornhuetten ferguson หรือวิธี Expected 
claim เป็นตน้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละวธีินั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภำพและปริมำณของขอ้มูล 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรวดัมูลค่ำส ำรองค่ำสินไหมทดแทนอนัเกิดข้ึนจำกสัญญำประกนัภยั คือ 
รูปแบบกำรเกิดและกำรพฒันำกำรของค่ำสินไหมทดแทนในอนำคตนั้นจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกนักบั
ประสบกำรณ์ในอดีต โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำร มีดงัน้ี 
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(ก) อตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่ำสุด 

อตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่ำสุดคือค่ำประมำณกำรของอตัรำส่วนระหวำ่งค่ำสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์และเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได้ส ำหรับปีอุบติัเหตุล่ำสุด อตัรำส่วนค่ำสินไหม
ทดแทนในปีอุบติัเหตุล่ำสุดนั้นถูกคดัเลือกโดยอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์และอตัรำส่วนค่ำสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์ในอดีตเป็นหลกั 

(ข) ปัจจยักำรพฒันำสินไหมทดแทนแรก 

ปัจจยักำรพฒันำสินไหมทดแทนแรก คืออตัรำส่วนระหวำ่งค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนสะสม ณ ช่วง
พฒันำกำรท่ีสองและช่วงพฒันำกำรแรก โดยปัจจยัดงักล่ำวถูกคดัเลือกโดยอำ้งอิงจำกค่ำเฉล่ียในอดีต
เป็นหลกั ปัจจยัดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรประมำณส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้
รับรำยงำนในงวดอุบติัเหตุล่ำสุด 

16.2 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 326,378,163 242,704,899 
ส ำรองเพ่ิมข้ึนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 228,605,412 91,269,199 
ส ำรองลดลงจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั (132,002,518) (7,595,935) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 422,981,057 326,378,163 

16.3 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 509,064,904 719,345,081 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปีปัจจุบนั 1,360,073,368 1,154,560,751 
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน  (67,017,123) (29,281,319) 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกขอ้สมมติในกำรค ำนวณส ำรอง                  

ค่ำสินไหมทดแทน 47,987,005 (32,989,226) 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งปี (1,280,727,813) (1,302,570,383) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 569,380,341 509,064,904 
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16.4 ตำรำงพฒันำกำรค่ำสินไหมทดแทน 

(ก) ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรำยงำน 
ก่อนปี 
2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน:            
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  1,440.3 798.6 940.8 884.8 982.1 1,125.2 1,217.2 1,042.9 1,206.4  
 - หน่ึงปีถดัไป  1,250.2 705.4 979.7 876.9 1,023.2 1,127.2 1,096.6 1,064.8   
 - สองปีถดัไป  1,069.3 681.3 942.0 859.2 1,025.7 1,097.5 1,196.0    
 - สำมปีถดัไป  1,071.4 682.0 943.8 857.6 999.3 1,073.6     
 - ส่ีปีถดัไป  1,072.7 681.5 942.8 848.3 978.0      
 - หำ้ปีถดัไป  1,073.1 682.9 942.8 849.3       
 - หกปีถดัไป  1,117.1 682.7 943.4        
 - เจด็ปีถดัไป  1,109.3 682.9         
 - แปดปีถดัไป  1,109.3          

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์  1,109.3 682.9 943.4 849.3 978.0 1,073.6 1,196.0 1,064.8 1,206.4  
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม  (1,108.6) (681.3) (939.9) (844.2) (970.8) (1,066.3) (1,184.7) (1,010.4) (761.0)  

สุทธิ 10.8 0.7 1.6 3.5 5.1 7.2 7.3 11.3 54.4 445.4 547.3 

ส ำรองค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้       19.7 
อ่ืนๆ           2.4 
รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ          569.4 
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(ข) ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนหลงักำรประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรำยงำน 
ก่อนปี 
2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน:            
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  792.7 767.8 873.5 839.0 873.5 1,002.8 1,050.2 919.1 977.0  
 - หน่ึงปีถดัไป  735.1 683.2 910.0 836.8 898.9 1,013.3 1,027.4 941.9   
 - สองปีถดัไป  699.5 659.0 873.0 820.2 903.2 1,000.7 1,049.6    
 - สำมปีถดัไป  702.5 659.5 874.9 821.0 889.6 977.9     
 - ส่ีปีถดัไป  702.9 659.1 873.9 816.5 878.4      
 - หำ้ปีถดัไป  702.6 660.5 874.2 817.5       
 - หกปีถดัไป  704.5 660.3 874.8        
 - เจด็ปีถดัไป  703.8 660.4         
 - แปดปีถดัไป  703.8          

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์  703.8 660.4 874.8 817.5 878.4 977.9 1,049.6 941.9 977.0  
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม  (703.3) (658.9) (871.3) (812.3) (873.4) (971.1) (1,038.8) (890.3) (584.5)  

สุทธิ 10.8 0.5 1.5 3.5 5.2 5.0 6.8 10.8 51.6 392.5 488.2 

ส ำรองค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้       19.7 
อ่ืนๆ           4.6 
รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ          512.5 
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16.5 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี  947,683,167 976,234,697 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับปี 2,160,151,172 1,856,726,049 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นปีน้ี (2,063,989,292) (1,885,277,579) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,043,845,047 947,683,167 

17. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 191,137,304 205,943,223 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ 92,808,586 54,260,005 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 283,945,890 260,203,228 
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18. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนตน้ปี 40,365,959 39,704,301 
รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  8,109,949 4,731,147 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,409,068 1,013,470 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 10,548,510 - 

รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั:   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (408,677) 2,028,544 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  5,389,357 (519,009) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (2,319,070) (843,490) 

หกั: ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (2,249,483) (5,749,004) 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนปลำยปี 60,845,613 40,365,959 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงำนของบริษทัฯประมำณ 13 ปี และ 12 ปี ตำมล ำดบั และบริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์
พนกังำนดงักล่ำวภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 7.0 ลำ้นบำท และ 1.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
อตัรำคิดลด 1.7 2.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5.0 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอำย)ุ 3.0 - 17.0 3.0 - 20.0 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

ขอ้สมมติฐำน ขอ้สมมติเปล่ียนแปลง 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัที่                            
31 ธนัวำคม 2562                     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัที่                                   
31 ธนัวำคม 2561                     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรำคิดลด + 1% (5.0) (3.2) 
 - 1% 5.8 3.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน + 1% 6.5 3.8 
 - 1% (5.7) (3.3) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน + 10% (2.5) (1.5) 
 - 10% 2.7 1.6 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน                        
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ผู ้บ ริหำรของบริษัทฯได้พิจำรณำอนุมัติให้ มีกำร
เปล่ียนแปลงโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำนให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยใหม่ดงักล่ำวและมีผลกระทบให้
บริษทัฯมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 10.5 ลำ้นบำท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของปีปัจจุบนั  

19. หนีสิ้นอื่น 

(หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 3,962,394 3,634,397 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 2,594,406 2,425,518 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนด 10,108,617 10,595,206 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 32,524,282 28,246,693 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 12,829,530 14,078,741 
เงินรับฝำกจำกตวัแทน 22,315,878 63,440,068 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,276,193 - 
อ่ืน ๆ 34,885,401 20,316,454 
รวมหน้ีสินอ่ืน 120,496,701 142,737,077 
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20. 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 ้ 

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินำศภยั 2 ส่วน
งำน คือกำรรับประกนัภยัรถและกำรรับประกนัภยัอ่ืน 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและ
หน้ีสินรวมในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯไม่มีรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนด ำเนินงำนในระหวำ่งปี 

 บริษัทฯด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้ นรำยได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน                
งบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 
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 ก ำไรขำดทุนตำมส่วนงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บำท) 
 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั       
เบ้ียประกนัภยัรับ 1,601,266,838 1,409,316,115 787,489,746 628,958,725 2,388,756,584 2,038,274,840 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำร                    
เอำประกนัภยัต่อ (7,357,293) (8,365,737) (295,102,292) (219,740,222) (302,459,585) (228,105,959) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,593,909,545 1,400,950,378 492,387,454 409,218,503 2,086,296,999 1,810,168,881 
หกั: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น
รำยไดเ้พ่ิมข้ึนจำกปีก่อน (76,225,513) (19,913,669) (22,412,321) (1,627,963) (98,637,834) (21,541,632) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ        
จำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 1,517,684,032 1,381,036,709 469,975,133 407,590,540 1,987,659,165 1,788,627,249 

รำยไดค้่ำจำ้งและบ ำเหน็จจำกกำร            
เอำประกนัภยัต่อ - - 66,327,698 58,596,284 66,327,698 58,596,284 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 1,517,684,032 1,381,036,709 536,302,831 466,186,824 2,053,986,863 1,847,223,533 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั       
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั
ระยะยำวเพ่ิมข้ึน - - 105,020,752 95,542,471 105,020,752 95,542,471 

ค่ำสินไหมทดแทน 956,266,181 877,647,892 397,836,450 219,993,386 1,354,102,631 1,097,641,278 
หกั: ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำก 
 กำรประกนัภยัต่อ - - (245,936,030) (112,635,228) (245,936,030) (112,635,228) 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำย 270,237,623 237,699,603 101,811,265 43,544,466 372,048,888 281,244,069 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 104,114,804 90,477,029 82,168,731 94,280,908 186,288,535 184,757,937 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยั           
ก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 1,330,618,608 1,205,824,524 440,901,168 340,726,003 1,771,519,776 1,546,550,527 

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั 187,065,424 175,212,185 95,401,663 125,460,821 282,467,087 300,673,006 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน     (290,139,691) (283,473,800) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกนัภยั     (7,672,604) 17,199,206 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ     83,465,849 79,901,739 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน     (4,332,675) 12,875,814 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม     8,530,945 (12,148,159) 
รำยไดอ่ื้น     18,056,032 18,770,960 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้     98,047,547 116,599,560 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (15,493,569) (19,192,633) 

ก ำไรส ำหรับปี     82,553,978 97,406,927 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีเบ้ียประกนัภยัรับผำ่นบริษทันำยหนำ้รำยใหญ่ 
(มียอดเบ้ียประกนัภยัรับเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 10 ของยอดรวมเบ้ียประกนัภยัรับในแต่ละปี) หน่ึงรำย ซ่ึงเป็น
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันจ ำนวนเงิน 458.1 ล้ำนบำท และ 504.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงมำจำกส่วนงำน
ประกนัภยัรถคิดเป็นอตัรำร้อยละ 19 และร้อยละ 25 ตำมล ำดบั ของเบ้ียประกนัภยัรับทั้งหมดในแต่ละปี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำแนกตำมส่วนงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 
สินทรัพย/์หน้ีสิน                      
ท่ีปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     
31 ธนัวำคม 2562 162,110,657 407,784,919 3,334,111,796 3,904,007,372 
31 ธนัวำคม 2561 171,633,186 395,062,290 3,046,015,945 3,612,711,421 
หนีสิ้น     
31 ธนัวำคม 2562 1,306,999,931 1,055,087,858 186,621,603 2,548,709,392 
31 ธนัวำคม 2561 1,184,572,522 898,359,202 209,610,337 2,292,542,061 

22. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 111,705,230 99,978,283 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 60,447,281 59,882,980 

ค่ำภำษีอำกร 1,775,513 1,629,313 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (3,436,007) 830,283 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 119,647,674 121,152,941 

รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 290,139,691 283,473,800 

 



42 

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำวเพ่ิมข้ึน 105,020,752 95,542,471 
ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 1,027,745,452 906,909,310 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำย 372,048,888 281,244,069 
ค่ำใชจ่้ำยเงินสมทบ 26,091,716 27,639,183 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 73,532,146 97,211,368 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 236,509,879 220,785,117 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอุปกรณ์ 60,447,281 59,882,980 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (3,436,007) 830,283 
ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย 144,296,055 112,691,891 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 19,403,305 27,287,655 

รวมค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 2,061,659,467 1,830,024,327 

24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน          
ในอตัรำร้อยละ 4 ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต
จำกกระทรวงกำรคลงั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 บริษทัฯจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 7.9 ลำ้น
บำท และ 8.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวน                 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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26. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในปี 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2562 27.80 2.00 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 27.11 1.95 
รวม  54.91 3.95 

เงินปันระหวำ่งกำลปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 31.28 2.25 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 24.32 1.75 
รวม  55.60 4.00 

27. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

27.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรำยกำร บริษัทฯค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย ซ่ึงลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชียพทัยำ โฮเตล็ จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็.เอส.บี. จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
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27.2 รำยกำรระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เบีย้ประกนัภัยรับ   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั(1) 458.1 504.3 
   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) 0.8 0.9 
   บริษทั เอเชียพทัยำ โฮเตล็ จ ำกดั 0.3 0.4 
   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) 3.8 4.7 
   บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จ ำกดั 0.5 0.6 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จจ่ำย   
   บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 80.1 86.9 
(1) เบ้ียประกนัภยัรับจำกนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 

 

ประเภทรำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำย เป็นปกติทำงกำรคำ้ของนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 

27.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 

เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 115.7 136.0 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จค้ำงจ่ำย   
บริษทั ตรงสิน จ ำกดั 20.3 23.7 
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27.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19.3 20.1 
ผลประโยชนร์ะยะยำว 1.9 0.9 
รวม 21.2 21.0 

28. ทรัพย์สินทีต่ิดภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯได้วำงทรัพยสิ์นเพื่อเป็นหลักทรัพยป์ระกันและเงินส ำรอง
ประกนัภยัไวก้บันำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญติัประกนัวินำศภยัและวำงไวก้บัศำลและหน่วยงำนอ่ืนเพื่อ 
ค  ้ำประกนัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
 รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ 14.0 14.4 14.0 14.4 

เงนิส ำรองประกนัภัยวำงไว้กบันำยทะเบียน     
พนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 210.0 231.9 225.0 228.4 

หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบัศำล     
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 0.6 0.6 0.6 0.6 

ค ำ้ประกนัภำระผูกพนัตำมปกตธุิรกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 12.1 12.5 12.1 12.3 
สลำกออมทรัพย ์ 2.6 2.6 2.6 2.6 
 14.7 15.1 14.7 14.9 
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29. เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภัย 

(หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยัสะสมตน้ปี 39,079,351 33,984,268 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยัในปี 5,971,292 5,095,083 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภยัสะสมปลำยปี 45,050,643 39,079,351 

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบักำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท 

30.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื้นท่ีและบริหำรอำคำร อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำ 1 - 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 

จ่ำยช ำระ 2562 2561 
ภำยใน 1 ปี 8.3 8.4 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 1.0 0.8 

30.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั 
โดยมีทุนทรัพยฟ้์องจ ำนวนรวม 187.2 ล้ำนบำท และ 196.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงผลของกำรพิจำรณำ
ดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดพ้ิจำรณำประมำณกำรค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนและบนัทึก
เป็นส ำรองค่ำสินไหมทดแทนไว้แล้วในงบกำรเงินเป็นจ ำนวน  30.3  ล้ำนบำท และ 37.0 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 
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31.  ควำมเส่ียงของบริษัทประกนัวนิำศภัย 

31.1 ควำมเส่ียงจำกกำรรับประกนัภัย 

 บริษัทฯมีนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภยั ท่ีครอบคลุมถึงวตัถุประสงค ์
กระบวนกำร กำรติดตำมและประเมินผล เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรับประกันภัยเป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ในกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะลดโอกำสและผลกระทบจำกควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของควำมถ่ีและควำมรุนแรงของควำมเสียหำยซ่ึงเบ่ียงเบนจำกสมมติฐำนท่ีใชใ้น
กำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยั กำรค ำนวณเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทน และกำรพิจำรณำรับประกนัภยั 
ดงัน้ี 

(ก)  ดำ้นกำรก ำหนดรำคำผลิตภณัฑแ์ละกำรพิจำรณำรับประกนั 

  บริษทัฯก ำหนดเง่ือนไขและอตัรำเบ้ียประกนัภยัของแต่ละผลิตภณัฑ์ท่ีเหมำะสมกบัระดบัควำมเส่ียง
โดยกำรพิจำรณำจำกสถิติหรือข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับควำมเส่ียง มีกำรส ำรวจภยัก่อนรับประกันภัย                 
จดัอบรมให้พนักงำนมีควำมรู้ในกำรพิจำรณำรับประกนัภยั และทบทวนนโยบำยกำรรับประกนัภยั
เป็นประจ ำ 

(ข)  ดำ้นกำรพิจำรณำตั้งส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 บริษทัฯมีนโยบำยกำรบนัทึกค่ำสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั นอกจำกน้ี บริษทัฯ            
ใหน้กัคณิตศำสตร์ประกนัภยัค ำนวณจ ำนวนเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรค ำนวณ
เงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนมีควำมถูกตอ้งเหมำะสม 

(ค)  ดำ้นกำรประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯด ำเนินกำรโอนควำมเส่ียงภยัไปให้ผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมีฐำนะกำรเงินท่ีมัน่คง มีระบบกำร
ตรวจสอบใหมี้กำรเอำประกนัภยัต่อจนครบถว้นก่อนรับประกนัภยั ติดตำมพิจำรณำควำมเพียงพอของ
กำรเอำประกันภยัต่อเป็นประจ ำ เพื่อให้มีควำมพร้อมท่ีจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน ทั้ งน้ีเพื่อไม่ให ้                
มีผลกระทบต่อควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

(ง)  ดำ้นกำรกระจุกตวั 

 บริษทัฯมีกำรกระจำยผลิตภณัฑ์และช่องทำงกำรขำยผ่ำนหลำยช่องทำง นอกจำกน้ี บริษทัฯกระจำย
กำรเอำประกนัภยัต่อไปยงับริษัทรับประกันภัยต่อหลำยบริษัท  เพื่อไม่ให้ เกิดกำรกระจุกตัวตำม
แนวทำงท่ีส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯได้จดัตั้ งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงมีหน้ำท่ีติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ  เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกำร              
รับประกนัภยับรรลุตำมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ โดยรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษทัฯรับทรำบเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส 
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 ตำรำงแสดงกำรกระจุกตวัของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 โดยแยก
ตำมประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 

 ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยั           

ระยะยำวก่อน 
กำรประกนัภยัต่อ 

ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยั         

ระยะยำวส่วนท่ี
เอำประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยั           

ระยะยำวก่อน 
กำรประกนัภยัต่อ 

ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยั         

ระยะยำวส่วนท่ี
เอำประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 423.0 (11.1) 411.9 326.4 (19.5) 306.9 

รวม 423.0 (11.1) 411.9 326.4 (19.5) 306.9 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 

 ส ำรอง                 
เบ้ียประกนัภยั
ก่อนกำร

ประกนัภยัต่อ 

ส ำรอง                 
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอำ           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรอง                 
เบ้ียประกนัภยั
ก่อนกำร

ประกนัภยัต่อ 

ส ำรอง                 
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอำ           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 27.2 (7.8) 19.4 14.7 (8.1) 6.6 
ทำงทะเลและขนส่ง 14.2 (7.1) 7.1 13.1 (7.0) 6.1 
รถยนต ์ 796.0 - 796.0 719.7 - 719.7 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 159.7 (49.8) 109.9 148.2 (43.6) 104.6 
เบด็เตล็ด 46.8 (34.8) 12.0 51.9 (43.2) 8.7 

รวม 1,043.9 (99.5) 944.4 947.6 (101.9) 845.7 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 

 ส ำรอง                   
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อน     

กำรประกนัภยัต่อ 

ส ำรอง                      
ค่ำสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรอง                   
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อน     

กำรประกนัภยัต่อ 

ส ำรอง                      
ค่ำสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอำ
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 1.7 (1.0) 0.7 11.8 (7.9) 3.9 
ทำงทะเลและขนส่ง 5.0 (2.5) 2.5 4.9 (2.7) 2.2 
รถยนต ์ 474.1 - 474.1 426.3 - 426.3 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 39.6 (9.2) 30.4 46.3 (9.8) 36.5 
เบด็เตล็ด 49.0 (44.2) 4.8 19.7 (15.0) 4.7 

รวม 569.4 (56.9) 512.5 509.0 (35.4) 473.6 
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กำรทดสอบควำมอ่อนไหวเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีหน้ีสินจำกกำรรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมำจำกควำมผนัผวนของสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรค ำนวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภำระผูกพนัด้ำนสินไหม
ทดแทนทั้งดำ้นก่อนกำรรับประกนัภยัต่อและหลงักำรรับประกนัภยัต่อ โดยควำมเส่ียงอำจเกิดจำกควำมถ่ี
และควำมรุนแรงท่ีเกิดควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ในกำรจดักำรสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตำมท่ี             
คำดไว ้

ผลกระทบต่อส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลง
ขอ้สมมติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2562 

 

 
ขอ้สมมติท่ี
เปล่ียนแปลง 

ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยัระยะ
ยำวก่อนกำรรับ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยัระยะ
ยำวหลงักำรรับ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก ำไรก่อน                  
ภำษีเงินได ้                    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจำ้ของ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรำมรณะ +12% 21.7 21.0 (21.0) (16.8) 
 -12% (21.7) (21.0) 21.0 16.8 
อตัรำกำรบอกเลิกกรมธรรม ์ +17% (0.2) (0.2) 0.2 0.2 
 -17% 0.2 0.2 (0.2) (0.2) 
ค่ำใชจ่้ำย +5% 0.3 0.3 (0.3) (0.2) 
อตัรำคิดลด -5% 0.3 0.3 (0.3) (0.2) 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2561 

 

 
ขอ้สมมติท่ี
เปล่ียนแปลง 

ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยัระยะ
ยำวก่อนกำรรับ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ส ำรองประกนัภยั
ส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยัระยะ
ยำวหลงักำรรับ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก ำไรก่อน                  
ภำษีเงินได ้                    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจำ้ของ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรำมรณะ +12% 12.2 11.1 (11.1) (8.9) 
 -12% (12.2) (11.1) 11.1 8.9 
อตัรำกำรบอกเลิกกรมธรรม ์ +17% (0.04) (0.04) 0.04 0.03 
 -17% 0.04 0.04 (0.04) (0.03) 
ค่ำใชจ่้ำย +5% 0.1 0.1 (0.1) (0.1) 
อตัรำคิดลด -5% 0.2 0.2 (0.2) (0.1) 
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ผลกระทบต่อส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2562 

 
 

ขอ้สมมติท่ี
เปล่ียนแปลง 

ส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนก่อนกำร
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนหลงักำร
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก ำไรก่อน                  
ภำษีเงินได ้                    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจำ้ของ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนในปี
อุบติัเหตุล่ำสุด 

+10% 38.2 27.2 (27.2) (21.8) 

 -10% (38.2) (27.2) 27.2 21.8 
ปัจจยักำรพฒันำสินไหมทดแทนแรก +10% 11.1 10.2 (10.2) (8.2) 
 -10% (13.5) (12.4) 12.4 9.9 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 

 
 

ขอ้สมมติท่ี
เปล่ียนแปลง 

ส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนก่อนกำร
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนหลงักำร
รับประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก ำไรก่อน                  
ภำษีเงินได ้                    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจำ้ของ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนในปี
อุบติัเหตุล่ำสุด 

+ 10% 20.8 10.7 (10.7) (8.6) 

 - 10% (15.7) (10.1) 10.1 8.1 
ปัจจยักำรพฒันำสินไหมทดแทนแรก + 10% 21.7 20.5 (20.5) (16.4) 
 - 10% (21.9) (20.6) 20.6 16.5 

31.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  (ก) ควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 

ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรท่ี
คู่สัญญำของบริษัทฯจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำงกำรเงินได ้               
บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ เงินใหกู้ย้มื สินทรัพยจ์ำก
กำรประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำก
กำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีหกัดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

นโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือของบริษัทฯ คือ  บริษัทฯมีกำรวิเครำะห์
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูข้อกู ้ประกอบกบัพิจำรณำวงเงินสินเช่ือต่อหลกัประกนัก่อนท่ีจะ
น ำเสนอให้คณะกรรมกำรหรือผูมี้อ ำนำจพิจำรณำอนุมติัเงินกู้พนักงำนและเน้นกำรให้สินเช่ือแก่
พนกังำนเป็นหลกัเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลูกหน้ีไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้
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(ข) ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจไดรั้บควำมเสียหำย
อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ เน่ืองจำกบริษัทฯไม่มีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดังนั้น ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเพียงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียและควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพยเ์ท่ำนั้น 

  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

นโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือบริษทัฯจะลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอำยุต่ำง ๆ 
กนั ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรลงทุนเพื่อควบคุมระดับควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำ
ดอกเบ้ีย ประกอบกับกำรลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดซ่ึงท ำให้ไม่มี
ผลกระทบจำกกำรวดัมูลค่ำตำมรำคำตลำดท่ีจะส่งผลใหร้ำคำหลกัทรัพยต์  ่ำลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยท่ี์ส ำคญัสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 
และส ำหรับสินทรัพย์ท่ี มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมี                 
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ ไม่มี  อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกวำ่ ดอกเบ้ีย อตัรำ  ดอกเบ้ีย 

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

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 35.9 12.8 48.8 0.00 - 1.20 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและ

รัฐวิสำหกิจ 18.0 258.6 80.0 - - 356.6 0.09 - 6.80 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 165.0 417.5 212.0 - - 794.5 0.00 - 5.20 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - 69.6 - - - 69.6 3.90 - 5.50 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน  730.0 70.0 - - - 800.0 1.10 - 2.375 
บตัรเงินฝำก 100.0 - - - - 100.0 1.85 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 7.5 - 7.5 2.90 - 12.00 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ ไม่มี  อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกวำ่ ดอกเบ้ีย อตัรำ  ดอกเบ้ีย 

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

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 100.0 - - 58.2 8.0 166.2 0.00 - 1.45 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและ

รัฐวิสำหกิจ 301.1 214.5 123.3 - - 638.9 0.00 - 6.80 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 255.5 354.2 161.0 - - 770.7 2.03 - 5.75 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - 49.4 - - - 49.4 3.90 - 4.00 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน  369.0 150.0 - - - 519.0 1.46 - 4.00 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ - - - 8.6 - 8.6 2.90 - 12.00 

เงินสด เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ เงินลงทุนในตรำสำรทุน สินทรัพยจ์ำกกำรประกันภยัต่อ ลูกหน้ีจำก
สัญญำประกนัภยัต่อและเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย จึงไม่มี
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียในตลำดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพย ์

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
รำคำตลำดของตรำสำรทุนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมผนัผวนต่อรำยไดห้รือมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกกำรถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งรำคำ
จะเปล่ียนแปลงไปตำมภำวะตลำด 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็นส่วนท่ีเป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงอำศยัควำมรวดเร็วและเช่ียวชำญใน
กำรลงทุนและสำมำรถปรับกำรลงทุนได้ทนัต่อสถำนกำรณ์ คณะกรรมกำรลงทุนของบริษทัฯจึง
พิจำรณำคดัเลือกผูบ้ริหำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมมำช่วยดูแลเพื่อลดควำมเส่ียง
ของกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด ส ำหรับส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย บริษทัฯจะ
ลงทุนเอง โดยเป็นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อลดควำมควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของรำคำตลำด โดย
ลงทุนในหุน้และหน่วยลงทุนท่ีมีพื้นฐำนดีและจ่ำยปันผลสม ่ำเสมอ   

(ค) ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษัทฯจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพนัได้เม่ือ              
ครบก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินไดเ้พียงพอ
ตำมควำมตอ้งกำรในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง คือ บริษทัฯจะจดัสรรเงินลงทุนในรูปแบบเงินฝำก
ประจ ำหลำยๆ ช่วงเวลำและกองทุนตลำดเงินท่ีพร้อมเปล่ียนเป็นเงินสด อีกทั้งยงัลงทุนในหลกัทรัพย์
ท่ีซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่อง เช่น ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
ท่ีมีสภำพคล่องสูงและสำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้บริษทัฯสำมำรถลดควำม
เส่ียงดำ้นสภำพคล่องไดเ้ป็นอยำ่งดี 

วนัท่ีครบก ำหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนบัจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 

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

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 48.9 - - - - 48.9 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 676.7 1,013.0 815.7 292.0 2.1 2,799.5 
เงินใหกู้ย้มื - 1.4 3.9 2.2 - 7.5 
สินทรัพย์จำกสัญญำประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - 194.7 - - - 194.7 
ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ - 207.7 - - - 207.7 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนท่ี
เรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ - 53.7 3.2 - - 56.9 

หนี้สินจำกสัญญำประกนัภัย       
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน - 472.0 77.1 20.3 - 569.4 
เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 283.9 - - - 283.9 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2561 

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

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 66.5 100.0 - - - 166.5 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 481.5 925.7 768.1 284.2 2.1 2,461.6 
เงินใหกู้ย้มื - 1.0 4.1 3.5 - 8.6 
สินทรัพย์จำกสัญญำประกนัภัย       
เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - 241.9 - - - 241.9 
ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ - 167.9 - - - 167.9 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนท่ี
เรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ - 28.9 6.5 - - 35.4 

หนี้สินจำกสัญญำประกนัภัย       
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน - 378.9 114.2 16.0 - 509.1 
เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 260.2 - - - 260.2 
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31.3 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือ           
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 

 มลูค่ำ มลูค่ำยติุธรรม 

  ตำมบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินลงทุนเพื่อคำ้      
ตรำสำรทุน 64.8 64.8 - - 64.8 
หน่วยลงทุน 1.9 - 1.9 - 1.9 

เงินลงทุนเผือ่ขำย      
ตรำสำรทุน 25.3 25.3 - - 25.3 
หน่วยลงทุน 584.7 140.3 444.4 - 584.7 
หุน้กู ้ 185.0 - 185.0 - 185.0 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 48.9 48.9 - - 48.9 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 356.6 - 380.5 - 380.5 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 609.5 - 629.1 - 629.1 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 69.6 - 71.0 - 71.0 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน 900.0 900.0 - - 900.0 

เงินลงทุนทัว่ไป 2.1 - - 95.0 95.0 
เงินใหกู้ย้มื 7.5 - - 7.5 7.5 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2561 

 มลูค่ำ มลูค่ำยติุธรรม 

  ตำมบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรทุน 60.3 60.3 - - 60.3 
หน่วยลงทุน 5.8 - 5.8 - 5.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย      
ตรำสำรทุน 35.9 35.9 - - 35.9 
หน่วยลงทุน 379.5 125.3 254.2 - 379.5 
หุน้กู ้ 60.7 - 60.7 - 60.7 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 166.5 166.5 - - 166.5 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 638.9 - 648.7 - 648.7 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 710.0 - 717.2 - 717.2 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 49.4 - 49.5 - 49.5 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน 519.0 519.0 - - 519.0 

เงินลงทุนทัว่ไป 2.1 - - 2.1 2.1 
เงินใหกู้ย้มื 8.6 - - 8.6 8.6 

  กำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหมำยเหตุประกอบ         
งบกำรเงินขอ้ท่ี 4.19 

  วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม โดยบริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงินแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำม
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำว  

(ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี (หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ และตรำสำรหน้ี
ภำคเอกชน) แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดย
สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
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(ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนและใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำดหรือค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดย
ผูจ้ดักำรกองทุน เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำ เช่น อ้ำงอิงจำกรำคำซ้ือขำยของเงินลงทุนอ่ืนท่ีคล้ำยคลึงท่ีมีตลำดรองรับ หรือ
วเิครำะห์มูลค่ำกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัรำผลตอบแทนและควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) เงินใหกู้ย้มืแสดงมูลค่ำยติุธรรมดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียปัจจุบนัในกำรคิดลด 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงค์หลกัในกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัฯ คือกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีกำรรักษำสมดุลของโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
และด ำรงเงินกองทุนตำมควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ คปภ.  

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญั
ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีข้ึนในเดือน มีนำคม 2563 ให้อนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิปี 2562 จ  ำนวน 7.20 บำท              
ต่อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้จ ำนวน 2.00 บำทต่อหุ้น คงคำ้งจ่ำยเงินปันผลอีก
จ ำนวน 5.20 บำทต่อหุน้ จ  ำนวน 72.28 ลำ้นบำท 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 


