
 

บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2564 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ย                           

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจา้ของและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ                   

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและ                                      

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค           

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนด

นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน 

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ 

ในปี 2564 บริษทัฯมีรายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัรับจาํนวน 2,650 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการรับประกนัภยัใหก้บัผูเ้อา

ประกนัภยัรายยอ่ย และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงค่าเบ้ียประกนัท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้มีความ

หลากหลายและตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกการรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับเป็น

รายได ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบรายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้ง                              

และเกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณเบ้ียประกนัภยัรับและการบนัทึกรับรู้รายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัรับ                 

สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัในรายงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัรับและสอบทานกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงั

กรมธรรมท่ี์รับรู้เป็นรายไดข้องบริษทัฯในรอบระยะเวลาบญัชีในช่วงก่อนและหลงัวนัส้ินงวด นอกจากน้ี ขา้พเจา้

ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัรับแบบแยกยอ่ยตามประเภทการรับประกนัภยัและสุ่มทดสอบ

รายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
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หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย - สํารองค่าสินไหมทดแทน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีสาํรองค่าสินไหม

ทดแทนจาํนวน 597 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อยละ 20          

ของหน้ีสินรวม สาํรองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสาํรองในส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีไดรั้บ

รายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สาํรองดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั                        

ขอ้สมมติบางประการท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการสาํรองดงักล่าว ดงันั้น                          

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบรายการเรียกร้องค่าสินไหมกบั

แฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลความถ่ีของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจริงเฉล่ียต่อคร้ัง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัทาํ

โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯโดยเปรียบเทียบยอดสาํรองของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาํนวณไดก้บัท่ี

บนัทึกไวใ้นบญัชี และอาศยัความรู้และความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญของสาํนกังานฯในการช่วยประเมินความ

เหมาะสมของประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทน วิธีการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการคาํนวณรวมถึงการ

เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อนและสุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศาสตร์ใชใ้นการคาํนวณกบัขอ้มูลสินไหม

ทดแทนปัจจุบนัและในอดีตของบริษทัฯ 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย - สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีสาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวจาํนวน 670 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั)                  

คิดเป็นอตัราร้อยละ 23 ของหน้ีสินรวม ยอดเงินสาํรองน้ีคาํนวณโดยอา้งอิงตามวิธีสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายไดส้าํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และบริษทัฯไดท้ดสอบ            

ความเพียงพอของจาํนวนสาํรองประกนัภยัดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกบัจาํนวนสาํรองท่ีคาํนวณจากวิธีสาํรอง

ประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม หากสาํรองประกนัภยัไม่เพียงพอบริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใชจ่้ายและ

แสดงรายการสาํรองแบบเบ้ียประกนัภยัรวมในงบการเงิน ซ่ึงวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมตอ้งใช ้

ขอ้สมมติในการคาํนวณ อาทิ อตัราการเคลม อตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ อตัราการบอกเลิกกรมธรรม ์ค่าใชจ่้าย

และอตัราคิดลด เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อยอดสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญา

ประกนัภยัระยะยาว ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการเลือกใชข้อ้สมมติดงักล่าว ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัฯท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว ทดสอบการคาํนวณสาํรองเบ้ีย

ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้สอบทานรายงานการประมาณการสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยั 

ระยะยาวท่ีจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบยอดสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวท่ีคาํนวณจากวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมกบัท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี อาศยัความรู้

และความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญของสาํนกังานฯช่วยในการประเมินความเหมาะสมของประมาณการสาํรอง

ประกนัภยั วิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ สุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชใ้นการ

คาํนวณกบัขอ้มูลทางบญัชีและแหล่งท่ีมาของขอ้มูล นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการ

เคล่ือนไหวของสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวดว้ย 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง         

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้                

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ 

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง          

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน   

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล                      

ของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร            

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน

ไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

 

ณริศรา ไชยสุวรรณ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 950,447,203          590,036,598          

เบี�ยประกันภัยค้างรับ 7 248,658,231          235,769,808          

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 6,637,088              9,697,530              

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 8 169,953,895          141,806,822          

ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ 9 48,940,998            93,735,781            

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิ -                             165,130                 

สินทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10 2,499,595,686       2,475,835,401       

   เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับ 11 8,050,201              7,650,757              

ทรัพย์สินรอการขาย 8,590,942              8,590,942              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 163,508,191          168,314,656          

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 13.1 2,858,382              4,273,036              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 3,375,858              3,793,854              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15 245,414,501          220,056,625          

ลูกหนี�จากการขายหลักทรัพย์ 15,770,334            20,415,184            

สินทรัพย์อื�น 16 25,018,813            49,732,061            

รวมสินทรัพย์ 4,396,820,323       4,029,874,185       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564



บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สิน

หนี�สินจากสัญญาประกันภัย 17 2,461,498,680 2,103,481,273 

เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ 18 198,667,728 205,832,150 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 21,296,882 33,365,740 

หนี�สินตามสัญญาเช่า 13.2 1,985,728 3,790,852 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 64,147,756 63,641,077 

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างจ่าย 43,757,274 44,642,333 

หนี�สินอื�น 20 178,032,655 177,989,561 

รวมหนี�สิน 2,969,386,703       2,632,742,986       

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 200,000,000 200,000,000 

   ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว

      หุ้นสามัญ 13,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 139,000,000 139,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 594,436,835 594,436,835 

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      สํารองตามกฎหมาย 21 24,848,787 24,848,787 

      สํารองทั�วไป 6,163,850 6,163,850 

   ยังไม่ได้จัดสรร 645,151,419 619,344,780 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 

   ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10.5 17,832,729 13,336,947 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,427,433,620       1,397,131,199       

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 4,396,820,323       4,029,874,185       

-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกันภัยรับ 2,649,873,668      2,288,971,364      

หัก: เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (275,230,992)        (221,936,808)        

เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ 2,374,642,676      2,067,034,556      

บวก (หัก): สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ�มขึ�น)

   ลดลงจากงวดก่อน (115,054,480)        2,270,009             

เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 2,259,588,196      2,069,304,565      

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ 82,823,705           68,368,724           

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 10.7 76,844,346           67,652,769           

ขาดทุนจากเงินลงทุน (10,354,626)          (29,267,700)          

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (3,578,668)            3,518,883             

รายได้ค่าเช่า 15,875,862           15,574,403           

รายได้อื�น 2,751,616             4,349,141             

รวมรายได้ 2,423,950,431      2,199,500,785      

ค่าใช้จ่าย

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ�มขึ�น 167,941,640         85,870,589           

ค่าสินไหมทดแทน 1,251,204,621      1,183,715,985      

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (69,589,403)          (103,386,830)        

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 443,331,009         385,301,371         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น 197,229,120         167,216,582         

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 23 278,248,577         272,808,645         

ต้นทุนทางการเงิน 85,165                  68,084                  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (โอนกลับ) 24 (513,905)               9,525,736             

รวมค่าใช้จ่าย 25 2,267,936,824      2,001,120,162      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 156,013,607         198,380,623         

หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15.2 (26,387,802)          (37,745,557)          

กําไรสําหรับปี 129,625,805         160,635,066         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขายที�วัดมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 5,619,728             (69,400,924)          

บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,123,946)            13,880,185           

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) 4,495,782             (55,520,739)          

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4,882,292             (868,283)               

บวก (หัก): ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (976,458)               173,657                

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) 3,905,834             (694,626)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน) 8,401,616             (56,215,365)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 138,027,421         104,419,701         

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรสําหรับปี 27 9.33                      11.56                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564



(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

เบี�ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง 2,637,023,342      2,230,017,896      

เงินรับ (จ่าย) จากการประกันภัยต่อ (85,874,783)          14,958,015           

ดอกเบี�ยรับ 51,586,341           63,504,523           

เงินปันผลรับ 28,318,446           11,586,386           

รายได้อื�น 18,678,540           18,757,585           

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,203,561,562)     (1,203,839,301)     

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (444,252,481)        (376,208,511)        

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น (191,335,762)        (166,793,469)        

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (241,979,043)        (146,406,880)        

ภาษีเงินได้ (64,938,482)          (50,366,307)          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,481,492,584      2,429,809,729      

เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,507,996,221)     (2,140,529,746)     

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับ (399,445)               (170,893)               

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 476,761,474         684,319,027         

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินรับขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 61,476                  1,846,617             

เงินจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,701,100)            (5,938,014)            

เงินจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,198,050)            (1,674,050)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,837,674)            (5,765,447)            

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (2,450,290)            (2,117,916)            

เงินปันผลจ่าย (107,725,000)        (134,830,000)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (110,175,290)        (136,947,916)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 360,748,510         541,605,664         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 590,036,598         48,933,194           

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเพิ�มขึ�น (337,905)               (502,260)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 950,447,203         590,036,598         

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด



            

บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) 

ทุนจากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเผื�อขายผ่าน

ทุนออกจําหน่าย ส่วนเกิน ยังไม่ได้ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองทั�วไป จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      594,234,340      68,857,686                    1,427,541,498    

กําไรสําหรับปี -                        -                        -                           -                     160,635,066      -                                     160,635,066       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                           -                     (694,626)            (55,520,739)                   (56,215,365)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                           -                     159,940,440      (55,520,739)                   104,419,701       

เงินปันผลจ่าย 28 -                        -                        -                           -                     (134,830,000)     -                                     (134,830,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      619,344,780      13,336,947                    1,397,131,199    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      619,344,780      13,336,947                    1,397,131,199    

กําไรสําหรับปี -                        -                        -                           -                     129,625,805      -                                     129,625,805       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                        -                        -                           -                     3,905,834          4,495,782                      8,401,616           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                        -                           -                     133,531,639      4,495,782                      138,027,421       

เงินปันผลจ่าย 28 -                        -                        -                           -                     (107,725,000)     -                                     (107,725,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 139,000,000      594,436,835      24,848,787          6,163,850      645,151,419      17,832,729                    1,427,433,620    

-                        -                        -                           -                     -                         -                                     -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว



บริษัท นําสินประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย โดยมีบริษทั เอ็น. เอส. อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯในอตัรา

ร้อยละ 28.75 ของทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การรับประกนั

วินาศภยั โดยมีสาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ 26 สาขายอ่ยในต่างจงัหวดั ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ี

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบันได้กลบัมาแพร่

ระบาดอีกระลอก ทาํให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                

พ.ศ. 2547 และจดัทาํข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และ

เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดในประกาศคปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาใน                

การจดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562  

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯ 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกยัภยัต่อรับ 

หกัดว้ยมูลค่าของกรมธรรมท่ี์ยกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์

ประกนัภยั และตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเม่ือบริษทัฯ

ไดรั้บใบแจง้การเอาประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 
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(ข) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ 

(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า

ด้านเครดิตในภายหลงั ท่ีจะนํามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล  

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ประกอบดว้ย กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

และการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ทั้งน้ี โดยใหแ้สดงสุทธิจากค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัรายการ

นั้น ๆ 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ  

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั

ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน

จากการรับประกันภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ และสําหรับทั้งความเสียหายท่ีได้รับ

รายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี หกัดว้ย

มูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี)  

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะรับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวน

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทน

สูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนท่ี

ไดรั้บแจง้ 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายการหกัค่าสินไหมทดแทนโดยรับรู้เม่ือได้

บนัทึกค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงตามเง่ือนไขและสัดส่วนท่ีระบุในสัญญา

ประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน คือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดจากการรับประกนัภยั ทั้งค่าใชจ่้ายทางตรงและ

ทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานท่ีไม่เก่ียวกบัการรับประกนัภยัและการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(ฉ) ตน้ทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา

ประกันภัยโดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัยรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี

นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา

ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว  ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกันภัย) เกิดผลกระทบ

ในทางลบต่อผูเ้อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมีนัยสําคญั

หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบั

ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไข

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุน

คือสญัญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงินแต่

ไม่ได้ทําให้ผูรั้บประกันภัยมีความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีสําคัญ ความเส่ียงทางการเงิน ได้แก่                    

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 
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 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสาํคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแลว้จะยงัคงเป็นสัญญาประกันภัย

ตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกทาํใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท

เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได ้               

หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ    

เบิกใช ้

4.5 เบีย้ประกนัภยัค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกโดยการเพิ่ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหว่างปีในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อและค่าเผือ่การด้อยค่า 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนสาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึง

ประกอบดว้ย (ก) สํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว (ข) สาํรองค่าสินไหมทดแทน และ 

(ค) สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ทั้ งน้ี ประมาณข้ึนโดยอา้งอิงสัญญาประกันภัยต่อตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน

อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับรู้สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเม่ือเร่ิมแรก และทาํให้

บริษทัฯอาจจะไม่ไดรั้บชาํระเงินและบริษทัฯสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนเงินดงักล่าวนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกโดยเพิ่ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.7 ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อประกอบไปดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับเก่ียวกบัประกนัภยัต่อและเงินวางไว้

จากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ         

คา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ

จากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึก

บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

(ข)  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเงินมดัจาํท่ีบริษทัถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อและเงิน          

คา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บั

บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้สาํรองสินไหมทดแทนจากสญัญาประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี

จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 

4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

  บริษทัฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามการจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้

เม่ือมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะขายในอนาคตอนัใกล ้

(2)  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
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(3)  เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดง

มูลค่าตามราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตาม

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

(4)  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด (บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

แสดงตามมูลค่ายติุธรรม และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย กาํไรขาดทุนจาก

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณ

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุน

คาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความ

ตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด และคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การประมาณ

มูลค่ายติุธรรมท่ียอมรับทัว่ไป 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนของเงินลงทุนจะถูก

บันทึกในส่วนกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการคาํนวณต้นทุนของ                    

เงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน จากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ

ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผล

แตกต่างระหวา่งราคาทุนและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือ

แสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะแสดงสุทธิจาก 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและเงินลงทุนในตราสารหน้ี

ท่ีจะถือจนครบกาํหนดจะแสดงสุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนกาํไรหรือขาดทุน 

(ข) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับและค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแสดงตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและหักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี)  
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4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน - ตราสารหนี ้

บริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย และสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายท่ีวดั

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีการทัว่ไป (General approach) ตามแนวปฏิบติัทางการ

บญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับสําหรับ

ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงิน โดยจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่าง

กระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสัญญาของสินทรัพยท์าง

การเงิน 

ประมาณการของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับคาํนวณโดยเป็นผลคูณของค่าความน่าจะเป็นของการ

ปฏิบติัผิดสัญญา (PD - Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิบติั

ผดิสญัญาต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) และประมาณการยอดหน้ีเม่ือมีการปฏิบติัผดิสัญญา (EAD 

- Exposure at the time of default) การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สัญญาปฏิบติัผิดสัญญาอา้งอิงจากขอ้มูลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(กรณีเป็นเงินลงทุนในตราสารหน้ี) ขอ้มูลในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นปัจจุบนัและบวกกบัการ

คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีสนบัสนุนได ้และมีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ีบริษทัฯจดัให้มีการสอบทาน

และทบทวนวิธีการขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยา่งสมํ่าเสมอ 

ในการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะมีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้น ทั้งน้ี

สินทรัพย์ทางการเงินสามารถเปล่ียนแปลงระดับชั้ นได้ตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงินตามการ

เปล่ียนแปลงในคุณภาพของสินทรัพยน์บัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัต่อไปน้ี 

ชั้นท่ี 1 สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญันับจากวนัท่ีรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรก (ไม่เขา้เง่ือนไขของชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3) หรือเป็นตราสารหน้ีท่ีพิจารณาว่ามีความเส่ียงด้าน

เครดิตตํ่า ณ วนัท่ีรายงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้ตามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้  
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บริษทัฯกาํหนดใหห้ลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่

ตํ่ากว่า BBB- มีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า และจดัเป็นระดบัสินทรัพยน่์าลงทุน (Investment grade) ส่วนตรา

สารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่ากว่า BBB- และหรือมีเหตุการณ์ใด ๆท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพ

ดา้นเครดิตของตราสารหน้ี จะจดัตราสารหน้ีดงักล่าวเป็นสินทรัพยต์ ํ่ากว่าระดบัน่าลงทุน (Non-investment 

grade) ซ่ึงฝ่ายลงทุนตอ้งติดตามและทบทวนคุณภาพของสินทรัพยอ์ย่างใกลชิ้ดเพื่อพิจารณาว่าความเส่ียง

ดา้นเครดิตมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

ชั้นท่ี 2 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

เม่ือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้โดยการ

ประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการผดินดัตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงิน (lifetime ECL) โดยการ

พิจารณาความมีนัยสาํคญัของการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนั้นพิจารณาจากปัจจยั

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เกณฑ์เชิงปริมาณไดร้วมถึงการประเมินว่ามีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัของความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิบติัผิด

สัญญานับตั้ งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ เช่น การลดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของ

คู่สัญญา หากมีการเปล่ียนแปลงเกินกว่าอตัราท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะถูก

พิจารณาวา่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

การประเมินตามเกณฑ์เชิงคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตในปัจจุบนั 

เช่น การพิจารณาการเส่ือมถอยลงอยา่งมีนยัสาํคญัของความสามารถในการชาํระหน้ีของคู่สญัญาหรือผูอ้อก

ตราสารหน้ี ขอ้บ่งช้ีเชิงคุณภาพรวมถึง ผลการดาํเนินงาน สภาพคล่องทางการเงินและขอ้บ่งช้ีท่ีน่าเช่ือถือ              

อ่ืน ๆ 

สินทรัพยท์างการเงินสามารถโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 ไดเ้ม่ือสามารถพิสูจน์ไดถึ้งความสามารถในการชาํระ

หน้ีท่ีกลบัมาเป็นปกติ 

ชั้นท่ี 3 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือคู่สัญญาหรือผูอ้อกตราสารหน้ีมีความ

เป็นไปได้ท่ีจะไม่สามารถชาํระหน้ีได้เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีส่งผล

กระทบเชิงลบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน โดยหลกัฐานท่ีแสดงว่า

สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เช่น การประสบปัญหาทาง

การเงินอยา่งมีนยัสาํคญัของคู่สัญญาหรือผูอ้อกตราสารหน้ี  การละเมิดสัญญาจากการปฏิบติัผดิสัญญาหรือ

การคา้งชาํระเกินกาํหนด  และความเป็นไปไดท่ี้ผูอ้อกตราสารหน้ีจะลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทาง

การเงิน เป็นตน้ 
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สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี

นยัสาํคญั บริษทัฯจะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนตลอดอาย ุโดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูล

การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯมีนโยบายตดัจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน

ออกจากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเกบ็เงินจากคู่สญัญาได ้

ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน - ตราสารทุน 

บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผือ่ขายเขา้กาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนว่าหลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า โดยพิจารณาจากหลกัฐาน

ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้และมีการลดลงอยา่ง

มีสาระสาํคญัหรืออยา่งต่อเน่ืองของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจนตํ่ากวา่ราคาทุน 

4.10 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และ

จดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดั

จาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.11 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น  

4.12 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี

ความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.13 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 8 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 7 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและ             

งานระหวา่งทาํ 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษัทฯตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี 
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4.15 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

 หน้ีสินจากสัญญาประกันภยั ประกอบด้วยสํารองประกันภยัสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว สํารอง                 

ค่าสินไหมทดแทนและสาํรองเบ้ียประกนัภยั 

(ก) สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 

(1)  สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยั

ต่อดว้ยวิธีการดงัน้ี 

การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากสัญญาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบ้ียประกนัภยั

จ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความ

เส่ียงจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 

(2)  สาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม 

สํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมเป็นสํารองประกันภัยท่ีค ํานวณตามวิธีของ

คณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศ คปภ. โดยมีข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการประมาณการ

เก่ียวข้องกับอัตราการเคลม อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อัตราการบอกเลิกกรมธรรม ์

ค่าใชจ่้ายและอตัราคิดลด เป็นตน้ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าสํารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั

รวม กบั สํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าสํารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั

รวมสูงกว่าสํารองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการ

สาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมในงบการเงิน 

(ข) สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก

เม่ือไดรั้บการแจง้เรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดย

การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ

กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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ประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสาํหรับ

ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี

บริษทัฯไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

และหักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนท่ีคาํนวณได ้             

ท่ีสูงกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นสํารองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้          

แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) 

(ค) สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

 สาํรองเบ้ียประกนัภยั ไดแ้ก่ จาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละ

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

(1) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ

ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกนั

อุบติัเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครอง

ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง           

ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯยงัคงใหค้วาม

คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากสัญญาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบ้ียประกนัภยัจ่าย

จากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียงจาก

การประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 

ทั้งน้ี สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ีเพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

(2) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

สํารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษัทฯจัดสรรไวเ้พื่อชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสาํหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่

ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ                 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูล          

ในอดีต 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด

กบัสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่า

สํารองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมและแสดงสํารองเบ้ีย

ประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ี สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ีเพิ่มหรือลด

จากปีก่อนถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก

จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี

เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง

บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่

ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ

ปรับกบักาํไรสะสมโดยตรง 
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4.17 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า กต่็อเม่ือสญัญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการ

ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า

ระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม

ใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญา

เช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม

สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้คือ อาคาร ซ่ึงคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามอายสุญัญาเช่า 3 ปี 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

จาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีและจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การ

รับประกนัมูลค่าคงเหลือ  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของ

บริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย

ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระ

ตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

4.18 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(ข) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไป

ได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษัทฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มี

กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
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4.19 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ                 

ดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 

โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ 

บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที 

4.20 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน             

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.21 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ         

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ

บริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.22 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          

ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.23 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

          มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ  

ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

          ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

         ระดบั 1    ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

          ระดบั 2  ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

 ทางออ้ม 

       ระดบั 3     ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

        ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม

อยา่งสมํ่าเสมอ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 
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5.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย

ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้

ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต               

สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว               

การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม           

ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

5.2 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน                 

การพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้

หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.3 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกันภัยคา้งรับและลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ                      

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย  

โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

เป็นตน้ 

5.4 ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 ในการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากบริษทัประกนัภยัต่อแต่ละราย โดยคาํนึงถึงเง่ือนไขของ

สัญญาประกนัภยัต่อและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลทาํให้บริษทัฯอาจจะไม่ไดรั้บจาํนวนเงินทั้งหมดตาม

เง่ือนไขของสญัญา 

5.5 ค่าเผือ่การด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุน              

เผื่อขายท่ีวดัมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมี

สาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน

ดงักล่าวมีมูลค่าลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย

บริหาร 
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5.6 ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์าง

การเงิน การคาํนวณค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการประเมิน

การเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีและคู่สัญญาและความน่าจะเป็นของ

การไดรั้บชาํระหน้ี ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง

ไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจาํเป็นตอ้งประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.8 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวนั้น  

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.9 สํารองประกนัภัยแบบเบีย้ประกนัภัยรวม 

สํารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมคาํนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณจากขอ้

สมมติปัจจุบนัและขอ้สมมติท่ีกาํหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั โดยสะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุด                 

ณ ขณะนั้น โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใช้จะเก่ียวขอ้งกับอตัราการเคลม อตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ อตัรา             

การบอกเลิกกรมธรรม์ ค่าใชจ่้ายและอตัราคิดลด เป็นตน้ ทั้งน้ีการใช้ขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อ

จาํนวนสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม ดงันั้นการปรับปรุงอาจมีข้ึนในอนาคต 

20 



5.10 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณา         

สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และส่วนท่ีเกิดข้ึน

แลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการ ขอ้สมมติหลกั            

ท่ีใช้ในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงได้แก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการ                     

ค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทนและอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม 

การประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอย่างดีท่ีสุดใน

ขณะนั้น ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

5.11 สํารองความเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

 สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอา

ประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก

ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่าง ๆ

ในการประมาณการนั้ น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.13 สัญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

การกาํหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัฯในการใช้

หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
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การกาํหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ ยืมส่วนเพ่ิม  

บริษทัฯไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ีย

การกูย้มืส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจาํเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี

มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มื

และหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน

ความเส่ียงและผลประโยชน์ของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.14 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินกวา่จาํนวนท่ีไดบ้นัทึกไว้

แลว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

เงินสด  128,593 129,975 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 951,158,775 590,408,883 

รวม 951,287,368 590,538,858 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (840,165) (502,260) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 950,447,203 590,036,598 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 0.25 ต่อปี (2563: 

ระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 1.10 ต่อปี) 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง

จาํแนกอายตุามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระนบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 206,246,740 192,841,727 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 31,667,385 30,222,624 

คา้งรับ 31 - 60 วนั 15,691,760 19,965,032 

คา้งรับ 61 - 90 วนั 4,792,034 4,396,001 

คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 6,828,969 2,094,913 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 3,944,985 4,874,185 

รวม 269,171,873 254,394,482 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,513,642) (18,624,674) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 248,658,231 235,769,808 

สําหรับเบ้ียประกันภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯไดด้าํเนินการ

ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

- สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 4,202,156 6,972,335 

- สาํรองค่าสินไหมทดแทน 28,538,980 27,667,104 

- สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 137,212,759 107,167,383 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 169,953,895 141,806,822 
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9. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 3,074 3,074 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 48,937,924 93,732,707 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 48,940,998 93,735,781 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อโดยจาํแนกอายุ

ตามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 47,751,602 93,680,819 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 1,186,322 51,888 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 48,937,924 93,732,707 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จําแนกตามประเภทการลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 

ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้าทีว่ดัมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุน     

ตราสารทุน - - 54,823,907 58,236,989 

หน่วยลงทุน - - 537,519 537,975 

รวม - - 55,361,426 58,774,964 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -  3,413,538  

รวม  -  58,774,964  

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่     

ตราสารทุน 2,148,020 78,080,465 2,148,020 49,405,995 

หน่วยลงทุน 1,304,070,406 1,221,535,554 929,223,860 878,031,079 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 441,593,990 446,298,268 441,678,692 445,117,453 

รวม 1,747,812,416 1,745,914,287 1,373,050,572 1,372,554,527 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 22,290,911  16,671,183  

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

 จะเกิดข้ึน (2,026,172)  (1,638,440)  

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (22,162,868)  (15,528,788)  

รวม 1,745,914,287  1,372,554,527  

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนดทีว่ดัมูลค่า

ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 292,901,069  360,990,115  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 415,300,448  549,423,212  

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 49,878,943  69,724,733  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด              

เกินกวา่ 3 เดือน 5,000,000  75,000,000  

รวม 763,080,460  1,055,138,060  

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

 จะเกิดข้ึน (9,399,061)  (10,632,150)  

รวม 753,681,399  1,044,505,910  

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 2,499,595,686  2,475,835,401  
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10.2 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ครบกาํหนด  ครบกาํหนด  

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขายที่วัดมูลค่าผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่         

ตราสารหนีภ้าคเอกชน         

หุน้กู ้ 66,511,973 345,082,017 30,000,000 441,593,990 40,000,000 371,678,692 30,000,000 441,678,692 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 422,916 3,942,806 338,556 4,704,278 139,730 2,777,678 521,353 3,438,761 

รวม 66,934,889 349,024,823 30,338,556 446,298,268 40,139,730 374,456,370 30,521,353 445,117,453 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนดที่วดั

มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย         

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ         

พนัธบตัรรัฐบาลไทย - 102,929,921 92,410,616 195,340,537 20,036,291 103,875,824 - 123,912,115 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 20,010,532 - 50,000,000 70,010,532 150,045,333 10,032,667 50,000,000 210,078,000 

หุน้กูรั้ฐวิสาหกิจ - 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 

สลากออมทรัพย ์ 550,000 17,000,000 - 17,550,000 5,000,000 12,000,000 - 17,000,000 

รวม 20,560,532 129,929,921 142,410,616 292,901,069 175,081,624 135,908,491 50,000,000 360,990,115 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน         

หุน้กู ้ 30,000,000 180,300,448 205,000,000 415,300,448 174,023,863 210,399,349 165,000,000 549,423,212 

รวม 30,000,000 180,300,448 205,000,000 415,300,448 174,023,863 210,399,349 165,000,000 549,423,212 

ตราสารหนีต่้างประเทศ         

 พนัธบตัรรัฐบาล 29,878,943 - - 29,878,943 - 29,724,733 - 29,724,733 

 หุน้กูภ้าคเอกชน - 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 40,000,000 

 รวม 29,878,943 20,000,000 - 49,878,943 20,000,000 49,724,733 - 69,724,733 

เงนิฝากสถาบนัการเงินที่ครบ

กาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน         

เงินฝากสถาบนัการเงิน 5,000,000 - - 5,000,000 75,000,000 - - 75,000,000 

รวม 5,000,000 - - 5,000,000 75,000,000 - - 75,000,000 

รวม 85,439,475 330,230,369 347,410,616 763,080,460 444,105,487 396,032,573 215,000,000 1,055,138,060 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ 152,374,364 679,255,192 377,749,172 1,209,378,728 484,245,217 770,488,943 245,521,353 1,500,255,513 
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10.3 จําแนกตามการวเิคราะห์ลาํดับช้ันความเส่ียงด้านเครดิต 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  446,298,268 (2,026,172) 445,117,453 (1,638,440) 

รวม 446,298,268 (2,026,172) 445,117,453 (1,638,440) 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ี             

คาดวา่จะเกิดข้ึน มูลค่าตามบญัชี 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืจนครบกาํหนดทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจําหน่าย    

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่ง 

 มีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  718,201,517 (931,530) 717,269,987 

ชั้นท่ี 2 - ตราสารหน้ีท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 29,878,943 (607,531) 29,271,412 

ชั้นท่ี 3 - ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 15,000,000 (7,860,000) 7,140,000 

รวม 763,080,460 (9,399,061) 753,681,399 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ี                

คาดวา่จะเกิดข้ึน มูลค่าตามบญัชี 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนดทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจําหน่าย    

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่ง 

 มีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  1,000,412,030 (1,226,836) 999,185,194 

ชั้นท่ี 2 - ตราสารหน้ีท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 39,726,030 (1,500,314) 38,225,716 

ชั้นท่ี 3 - ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 15,000,000 (7,905,000) 7,095,000 

รวม 1,055,138,060 (10,632,150) 1,044,505,910 
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10.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาจาก

สินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวไ้ม่

เป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาจาก

สินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวเ้ป็น

การรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจากจาํนวน

เงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

 

มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ

เปล่ียนแปลงในใน

มูลค่ายติุธรรม

สาํหรับปี มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ

เปล่ียนแปลงในใน

มูลค่ายติุธรรม

สาํหรับปี 

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 446,298,268 1,265,517 

หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี 310,311,599 (1,514,785) - - 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนดทีว่ดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - - 302,339,259 (14,777,561) 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 416,733,731 (4,791,275) 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - - 49,537,148 (1,901,497) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด              

เกินกวา่ 3 เดือน - - 5,000,000 - 

รวม 310,311,599 (1,514,785) 1,219,908,406 (20,204,816) 
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 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาจาก

สินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวไ้ม่

เป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาจาก

สินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวเ้ป็น

การรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจากจาํนวน

เงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

 

มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ

เปล่ียนแปลงในใน

มูลค่ายติุธรรม

สาํหรับปี มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ

เปล่ียนแปลงในใน

มูลค่ายติุธรรม

สาํหรับปี 

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 445,117,453 244,518 

หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี 543,020,858 1,311,602 - - 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนดทีว่ดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - -  385,205,867   348,890  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - -  555,647,770  (13,320,437) 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - -  71,284,434  115,233 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด              

เกินกวา่ 3 เดือน - -  75,000,000  - 

รวม 543,020,858 1,311,602 1,532,255,524 (12,611,796) 

10.5 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัด                      

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  13,336,947 68,857,686 

เปล่ียนแปลงระหวา่งปี   

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี (6,868,188) (71,382,034) 

ขาดทุนท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 12,487,916 1,981,110 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน)  5,619,728 (69,400,924) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (1,123,946) 13,880,185 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (ขาดทุน) - สุทธิ  4,495,782 (55,520,739) 

ยอดคงเหลือปลายปี 17,832,729 13,336,947 
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10.6 สินทรัพย์ทางการเงินทีมี่ข้อจํากดัและทีต่ิดภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไดว้างสินทรัพยเ์พื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและจดัสรรไวเ้ป็น

เงินสํารองประกันภัยไวก้ับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางไวก้ับศาลและ

หน่วยงานอ่ืน เพื่อคํ้าประกนัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบยีน     

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 16.2 15.7 14.0 14.3 

เงนิสํารองประกนัภยัวางไว้กบันายทะเบยีน     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 204.9 214.2 234.8 255.9 

หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบัศาล     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด 

 เกินกวา่ 3 เดือน 0.5 0.5 0.6 0.6 

คํา้ประกนัภาระผูกพนัตามปกตธุิรกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 25.6 25.5 24.7 25.0 

10.7 รายได้จากการลงทุน 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการลงทุนดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ดอกเบ้ียรับจากตราสารหน้ี 45,794,841 52,951,471 

เงินปันผลรับจากตราสารทุนและหน่วยลงทุน 28,318,446 11,586,386 

รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 2,731,059 3,114,912 

รวมรายไดจ้ากการลงทุน 76,844,346 67,652,769 

 

30 



11. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจาํแนกตามลาํดบัชั้นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2564 

การจดัชั้น 

ทรัพยสิ์นจาํนอง

เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ชั้นท่ี 1 - เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต 4,735,402 3,324,030 8,059,432 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 4,735,402 3,324,030 8,059,432 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,748) (4,483) (9,231) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 4,730,654 3,319,547 8,050,201 

(หน่วย: บาท) 

 2563 

การจดัชั้น 

ทรัพยสิ์นจาํนอง

เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ชั้นท่ี 1 - เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต 3,305,835 4,354,740 7,660,575 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,305,835 4,354,740 7,660,575 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,983) (5,835) (9,818) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 3,301,852 4,348,905 7,650,757 

เงินให้กูย้มืแก่พนกังานโดยมีบุคคลคํ้าประกนั กาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 

500,000 บาท กรณีเงินให้กูย้ืมท่ีมีอสังหาริมทรัพยจ์าํนองเป็นประกนั วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของ

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ท่ี เป็นหลักประกัน และจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้รวมทั้ ง

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูข้อกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มือาจพิจารณาเพิ่มหรือลดจากอตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มืขั้นตํ่า (MLR) ของธนาคารพาณิชยไ์ด ้
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    

  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  งาน  

 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาํ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563 120,562,866 122,222,811 101,919,366 13,428,795 10,900 358,144,738 

ซ้ือเพิ่ม - - 4,071,714 1,566,300 300,000 5,938,014 

จาํหน่าย - - (3,566,975) (6,640,350) - (10,207,325) 

31 ธนัวาคม 2563 120,562,866 122,222,811 102,424,105 8,354,745 310,900 353,875,427 

ซ้ือเพิ่ม - - 4,243,100 - 458,000 4,701,100 

โอนเขา้(ออก) - - 9,700 - (9,700) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (3,918,014) - (750,000) (4,668,014) 

31 ธนัวาคม 2564 120,562,866 122,222,811 102,758,891 8,354,745 9,200 353,908,513 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2563 - 95,631,303 82,871,092 7,252,134 - 185,754,529 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,936,216 6,523,308 872,484 - 9,332,008 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย - - (3,402,020) (6,123,746) - (9,525,766) 

31 ธนัวาคม 2563 - 97,567,519 85,992,380 2,000,872 - 185,560,771 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,917,031 5,897,196 831,353 - 8,645,580 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี                             

จาํหน่าย - - (3,806,029) - - (3,806,029) 

31 ธนัวาคม 2564 - 99,484,550 88,083,547 2,832,225 - 190,400,322 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2563 120,562,866 24,655,292 16,431,725 6,353,873 310,900 168,314,656 

31 ธนัวาคม 2564 120,562,866 22,738,261 14,675,344 5,522,520 9,200 163,508,191 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      

 2563      9,332,008 

2564      8,645,580 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์

สํานักงานและยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหัก            

ค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 154.1 ล้านบาท และ 151.2 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  
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13. สัญญาเช่า 

 บริษัทฯเขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงาน อายุสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย

ประมาณ 1 - 3 ปี  

13.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้   

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

  อาคาร 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  2,052,988 

สญัญาเช่าใหม่เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 3,788,596 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,568,548) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  4,273,036 

สญัญาเช่าใหม่เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 560,000 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,974,654) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,858,382 

13.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 อาคาร 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,052,988 

บวก: สญัญาเช่าใหม่เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 3,788,596 

บวก: ตน้ทุนทางการเงินระหวา่งปี 68,084 

หกั: ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าระหวา่งปี (2,118,816) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,790,852 

บวก: สญัญาเช่าใหม่เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 560,000 

บวก: ตน้ทุนทางการเงินระหวา่งปี 85,166 

หกั: ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าระหวา่งปี (2,450,290) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,985,728 

33 



 

  (หน่วย: บาท) 

 อาคาร 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าก่อนคิดลด   

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,486,605 1,890,290 

ครบกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 604,948 2,091,553 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าก่อนคิดลด 2,091,553 3,981,843 

หกั: ตน้ทุนทางการเงิน (105,825) (190,991) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,985,728 3,790,852 

13.3 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,974,654 1,568,548 

ตน้ทุนทางการเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 85,166 68,084 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีทรัพยสิ์นอา้งอิง                    

มีมูลค่าตํ่า 329,799 866,050 

รวมค่าใชจ่้าย 2,389,619 2,502,682 

13.4 อืน่ ๆ  

  บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 

2.7 ลา้นบาท และ 3.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงรวมกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้ น นอกจากน้ี 

บริษทัฯมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนสําหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 2.0 

ลา้นบาท และ 3.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์              

ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2563 8,588,462 2,334,740 10,923,202 

ซ้ือเพิ่ม 27,800 1,646,250 1,674,050 

โอนเขา้ (ออก) 2,939,240 (2,939,240) - 

31 ธนัวาคม 2563 11,555,502 1,041,750 12,597,252 

ซ้ือเพิ่ม 13,900 1,184,150 1,198,050 

โอนเขา้ (ออก) 845,900 (845,900) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (5,050) (180,000) (185,050) 

31 ธนัวาคม 2564 12,410,252 1,200,000 13,610,252 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม    

1 มกราคม 2563 7,182,561 - 7,182,561 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,620,837 - 1,620,837 

31 ธนัวาคม 2563 8,803,398 - 8,803,398 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,435,495 - 1,435,495 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ 

 ตดัจาํหน่าย (4,499) - (4,499) 

31 ธนัวาคม 2564 10,234,394 - 10,234,394 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2563 2,752,104 1,041,750 3,793,854 

31 ธนัวาคม 2564 2,175,858 1,200,000 3,375,858 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี    

2563   1,620,837 

2564   1,435,495 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าตดัจาํหน่าย

หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน                    

เงินประมาณ 6.4 ลา้นบาท และ 6.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ภาษีเงนิได้ 

15.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวทางภาษีดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

  

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือหน้ีสิน                      

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม                         

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชีเกดิจาก:     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 4,674,120 4,508,830 165,290 312,860 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่าผา่น                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4,432,574 3,105,758 

 

1,326,816 1,863,446 

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 154,594,230 122,603,656 31,990,574 18,261,112 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 48,373,393 57,260,366 (8,886,973) 9,288,352 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน  22,665,464 21,415,364 1,250,100 2,940,502 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,829,551 12,728,216 101,335 385,436 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า     

เงินลงทุนเพื่อคา้ท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุน - (715,734) 715,734 (703,777) 

เงินลงทุนเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน (4,458,182) (3,334,237) (1,123,945) (4,856,211) 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2,477,882 2,580,663 (102,781) 1,905,147 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (174,531) (96,257) (78,274) (96,257) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 245,414,501 220,056,625 25,357,876 29,300,610 

รวมส่วนเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์หรือหนีสิ้นภาษเีงนิได้

ทีรั่บรู้ใน:   

 

 

- ส่วนกาํไรหรือขาดทุน   27,458,280 34,156,821 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   (2,100,404) (4,856,211) 

   25,357,876 29,300,610 
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15.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (53,846,082) (71,902,378) 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                   

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 27,458,280 34,156,821 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (26,387,802) (37,745,557) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีเงินได้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 156,013,607 198,380,623 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษีเงินได ้ (31,202,722) (39,676,125) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

- รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ 4,674,460 2,353,633 

- ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 134,574 (423,065) 

- ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน 5,886 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (26,387,802) (37,745,557) 
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16. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

สินทรัพย์อืน่ - สินทรัพย์ทางการเงนิ   

เงินทดรองจ่าย 1,159,116 7,754,800 

เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,524,526 6,155,338 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - สุทธิ 1,991,278 1,963,886 

รายไดค้า้งรับ 4,686,995 2,625,585 

รวม 11,361,915 18,499,609 

สินทรัพย์อืน่ - อืน่ ๆ    

เงินสาํรองโครงการประกนัภยัขา้วนาปี - 16,989,418 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 151,466 431,266 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 3,784,600 3,261,086 

อ่ืน ๆ 9,720,832 10,550,682 

รวม 13,656,898 31,232,452 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 25,018,813 49,732,061 

17. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 669,873,632 (4,202,156) 665,671,476 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 475,524,296 (20,135,051) 455,389,245 

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

 รายงาน 121,731,248 (8,403,929) 113,327,319 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,194,369,504 (137,212,759) 1,057,156,745 

รวม 2,461,498,680 (169,953,895) 2,291,544,785 
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(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

หน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 504,702,170 (6,972,335) 497,729,835 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 437,915,106 (23,149,578) 414,765,528 

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน 111,594,348 (4,517,526) 107,076,822 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,049,269,649 (107,167,383) 942,102,266 

รวม 2,103,481,273 (141,806,822) 1,961,674,451 

ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาประกนัภยัต่อเพื่อเป็นการบริหารความ

เส่ียงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารจะบริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ

จากการรับประกนัภยั ฝ่ายบริหารไดเ้ปิดเผยภาระหน้ีสินตามสญัญาประกนัทั้งในส่วนของความเสียหายรวม

และความเสียหายสุทธิในงบการเงินน้ี 

17.1 วธีิการและข้อสมมติหลกัทีใ่ช้ในการประมาณการ 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการวดัมูลค่าสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาวภายใต้

วิธีการประเมินเงินสํารองประกนัภยัแบบเบ้ียรวม (Gross Premium Valuation) คือ การนาํประสบการณ์ท่ี

เกิดข้ึนจริงในอดีต มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด (Best Estimate Assumption) ท่ีใชส้าํหรับการ

วดัมูลค่าสาํรองประกนัภยั โดยสมมติฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี  

(ก) อตัราการเคลม (Incident rate) 

 สําหรับผลิตภณัฑ์อุบติัเหตุคุม้ครองสินเช่ือ  PAIG และ PAIB ไดก้าํหนดค่าประมาณการท่ีดีสุด จาก

ประสบการณ์การเคลมยอ้นหลงัของ PAIG และ PAIB โดยแยกตามเพศและอายุ และทาํการปรับ 

(Blending) ตามหลกัการความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Credibility) กบัขอ้มูลของอุตสาหกรรม 

(ข) อตัราการเสียชีวติจากอุบติัเหตุ (Accidental death rate) 

 สําหรับอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ไดอ้า้งอิงอตัรามาจากสถิติกระทรวงสาธารณะสุข เน่ืองจาก

ขอ้มูลประสบการณ์จริงในอดีตมีนอ้ยมาก 
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(ค) อตัราการบอกเลิกกรมธรรม ์(Lapse rate) 

 สําหรับผลิตภณัฑ์ PAIG ไดก้าํหนดค่าประมาณการท่ีดีสุด มาจากประสบการณ์ยอ้นหลงัของ PAIG 

พอร์ตโฟลิโอ โดยจาํแนกตามระยะเวลาการบอกเลิกกรมธรรม ์(Lapse duration)  

 สําหรับผลิตภณัฑ์ PAIB เน่ืองจากบริษทัเพิ่งเร่ิมรับประกนัในปี 2560 จึงมีขอ้มูลประสบการณ์การ           

เคลมในอดีตท่ียงัไม่เพียงพอต่อการใช้คาํนวณในทางสถิติได้ (incredibility) จึงเลือกใช้ค่าเดียวกับ

ผลิตภณัฑ ์PAIG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑคุ์ม้ครองสินเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(ง) ค่าใชจ่้าย (Expense) 

 สาํหรับค่าใชจ่้ายรวมทั้งอตัราเงินเฟ้อในส่วนของกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองสินเช่ือ (“PAIG”) และ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล กรณีชาํระเบ้ียประกนัภยัรายปี (“PAIB”) นั้น ไดอ้า้งอิงมาจาก

ประสบการณ์ค่าใช้จ่ายของแผนกจดัการสินไหมทดแทนในส่วนของประกันภยัอ่ืน และค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยยกเวน้ค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1)  ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงกรมธรรม์ (Acquisition Cost) เน่ืองจากไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนน้ีอีก                    

ในอนาคต 

2)  ค่าใชจ่้ายในการรักษากรมธรรม ์(Maintenance Expense) เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่วนน้ีรับผดิชอบโดย

ธนาคารท่ีออกกรมธรรมใ์หลู้กคา้ 

(จ) อตัราคิดลด (Discount rate) 

 อตัราคิดลดจะใชค่้าท่ีมากกวา่ระหวา่ง  

1)  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk - Free rate) ณ วนัท่ีคาํนวณกบั  

2)  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 8 ไตรมาสตามประกาศของสาํนกังาน คปภ. 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ในการประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯใช้วิธีการคณิตศาสตร์ประกันภัยในการเลือก

ค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด เช่น วิธีการพฒันาสินไหมทดแทน วิธี Bornhuetten ferguson หรือวิธี Expected 

claim เป็นตน้ ตามความเหมาะสมของแต่ละวิธีนั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพและปริมาณของขอ้มูล 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการวดัมูลค่าสํารองค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดข้ึนจากสัญญาประกนัภยั คือ 

รูปแบบการเกิดและการพฒันาการของค่าสินไหมทดแทนในอนาคตนั้นจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกนักบั

ประสบการณ์ในอดีต โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการ มีดงัน้ี 
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(ก) อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุด 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุดคือค่าประมาณการของอตัราส่วนระหว่างค่าสินไหม

ทดแทนสัมบูรณ์และเบ้ียประกันภยัท่ีถือเป็นรายได้สําหรับปีอุบติัเหตุล่าสุด อตัราส่วนค่าสินไหม

ทดแทนในปีอุบติัเหตุล่าสุดนั้นถูกคดัเลือกโดยอา้งอิงจากประสบการณ์และอตัราส่วนค่าสินไหม

ทดแทนสมับูรณ์ในอดีตเป็นหลกั 

(ข) ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก 

ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก คืออตัราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนสะสม ณ ช่วง

พฒันาการท่ีสองและช่วงพฒันาการแรก โดยปัจจยัดงักล่าวถูกคดัเลือกโดยอา้งอิงจากค่าเฉล่ียในอดีต

เป็นหลกั ปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อการประมาณสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้

รับรายงานในงวดอุบติัเหตุล่าสุด 

17.2 สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 504,702,170 422,981,057 

สาํรองเพิ่มข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 376,660,608 262,253,973 

สาํรองลดลงจากกรมธรรมป์ระกนัภยั (211,489,146) (180,532,860) 

ยอดคงเหลือปลายปี 669,873,632 504,702,170 

17.3 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 549,509,454 569,380,341 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 1,203,537,154 1,205,553,815 

การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน  9,349,050 (8,426,523) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรอง                  

ค่าสินไหมทดแทน 10,136,900 (27,850,720) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,175,277,014) (1,189,147,459) 

ยอดคงเหลือปลายปี 597,255,544 549,509,454 
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17.4 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน 

ก่อนปี 

2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน:            

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  940.8 884.9 982.1 1,125.2 1,217.2 1,042.9 1,206.4 1,011.9 1,078.8  

 - หน่ึงปีถดัไป  979.6 876.9 1,023.2 1,127.2 1,193.0 1,064.8 1,243.4 994.8   

 - สองปีถดัไป  942.0 859.2 1,025.7 1,109.7 1,196.0 1,089.3 1,236.5    

 - สามปีถดัไป  943.8 857.6 999.3 1,073.6 1,190.7 1,108.8     

 - ส่ีปีถดัไป  942.8 848.3 978.0 1,071.3 1,195.1      

 - หา้ปีถดัไป  942.8 849.3 972.1 1,071.6       

 - หกปีถดัไป  943.4 848.6 972.0        

 - เจด็ปีถดัไป  942.9 848.5         

 - แปดปีถดัไป  942.9          

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์  942.9 848.5 972.0 1,071.6 1,195.1 1,108.8 1,236.5 994.8 1,078.8  

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (940.0) (846.6) (970.3) (1,068.2) (1,189.9) (1,106.4) (1,218.6) (920.1) (646.6)  

สุทธิ 6.0 2.9 1.9 1.7 3.4 5.2 2.4 17.9 74.7 432.2 548.3 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้       23.0 

อ่ืนๆ           26.0 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ          597.3 
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน 

ก่อนปี 

2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน:            

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  873.5 839.0 873.6 1,002.8 1,050.2 919.1 977.0 950.0 1,009.5  

 - หน่ึงปีถดัไป  910.0 836.8 898.9 1,013.3 1,046.7 941.9 983.4 933.3   

 - สองปีถดัไป  873.0 820.2 903.2 1,002.6 1,049.6 966.3 977.5    

 - สามปีถดัไป  874.9 821.0 889.6 977.9 1,045.0 985.8     

 - ส่ีปีถดัไป  873.9 816.5 878.4 976.7 1,049.3      

 - หา้ปีถดัไป  874.2 817.5 875.3 976.9       

 - หกปีถดัไป  874.8 816.7 875.1        

 - เจด็ปีถดัไป  874.4 816.6         

 - แปดปีถดัไป  874.4          

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์  874.4 816.6 875.1 976.9 1,049.3 985.8 977.5 933.3 1,009.5  

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (871.4) (814.7) (873.6) (973.6) (1,044.1) (983.4) (959.9) (862.7) (601.3)  

สุทธิ 6.0 3.0 1.9 1.5 3.3 5.2 2.4 17.6 70.6 408.2 519.7 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้       23.0 

อ่ืนๆ           26.0 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ          568.7 
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17.5 สํารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  1,049,269,649 1,043,845,047 

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี 2,273,213,060 2,026,717,391 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (2,128,113,205) (2,021,292,789) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,194,369,504 1,049,269,649 

18. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 129,311,981 117,536,430 

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 69,355,747 88,295,720 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 198,667,728 205,832,150 
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19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้ปี 63,641,077 60,845,613 

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,178,600 7,608,238 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 954,950 954,950 

รับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั:   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1,377,248 4,358,644 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (4,640,390) 526,080 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,619,150) (4,016,441) 

หกั: ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (3,744,579) (6,636,007) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายปี 64,147,756 63,641,077 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังานของบริษทัฯประมาณ 14 ปี และบริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานดงักล่าวภายใน              

1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 8.0 ลา้นบาท และ 3.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

อตัราคิดลด 2.4 1.6 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 2.0 - 15.0 2.0 - 15.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ขอ้สมมติฐาน ขอ้สมมติเปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี                            

31 ธนัวาคม 2564                     

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี                                   

31 ธนัวาคม 2563                     

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราคิดลด + 1% (5.3) (5.6) 

 - 1% 6.2 6.6 

อตัราการข้ึนเงินเดือน + 1% 6.3 6.6 

 - 1% (5.5) (5.8) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน + 10% (2.1) (2.4) 

 - 10% 2.3 2.6 

20. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 7,996,902 7,102,878 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,255,331 2,695,849 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 11,542,239 10,054,489 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 33,961,600 30,140,028 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,251,724 32,000,863 

เงินรับฝากจากตวัแทน 83,181,716 77,202,471 

อ่ืน ๆ 24,843,143 18,792,983 

รวมหน้ีสินอ่ืน 178,032,655 177,989,561 

21. สํารองตามกฎหมาย  

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัคือกรรมการผูอ้าํนวยการ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจประกนัวินาศภยั 2 ส่วน

งาน คือการรับประกนัภยัรถและการรับประกนัภยัอ่ืน 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม

ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและ

หน้ีสินรวมในงบการเงิน 

 บริษทัฯไม่มีรายการระหวา่งส่วนงานดาํเนินงานในระหวา่งปี 

 บริษัทฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้ นรายได้และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน                

งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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 กาํไรขาดทุนตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน รวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการรับประกนัภัย       

เบ้ียประกนัภยัรับ 1,657,389,033 1,541,881,602 992,484,635 747,089,762 2,649,873,668 2,288,971,364 

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการ                    

เอาประกนัภยัต่อ (9,771,636) (9,031,262) (265,459,356) (212,905,546) (275,230,992) (221,936,808) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,647,617,397 1,532,850,340 727,025,279 534,184,216 2,374,642,676 2,067,034,556 

บวก (หกั): สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้(เพิ่มข้ึน) ลดลงจากปีก่อน (65,976,500) 16,594,109 (49,077,980) (14,324,100) (115,054,480) 2,270,009 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ        

จากการเอาประกนัภยัต่อ 1,581,640,897 1,549,444,449 677,947,299 519,860,116 2,259,588,196 2,069,304,565 

รายไดค่้าจา้งและบาํเหน็จจากการ            

เอาประกนัภยัต่อ 108,703 17,430 82,715,002 68,351,294 82,823,705 68,368,724 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 1,581,749,600 1,549,461,879 760,662,301 588,211,410 2,342,411,901 2,137,673,289 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั       

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวเพิ่มข้ึน - - 167,941,640 85,870,589 167,941,640 85,870,589 

ค่าสินไหมทดแทน 954,773,155 900,010,194 296,431,466 283,705,791 1,251,204,621 1,183,715,985 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 

 การประกนัภยัต่อ - - (69,589,403) (103,386,830) (69,589,403) (103,386,830) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 278,669,753 257,515,638 164,661,256 127,785,733 443,331,009 385,301,371 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 117,057,440 100,577,378 80,171,680 66,639,204 197,229,120 167,216,582 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย           

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 1,350,500,348 1,258,103,210 639,616,639 460,614,487 1,990,116,987 1,718,717,697 

กาํไรจากการรับประกนัภัย 231,249,252 291,358,669 121,045,662 127,596,923 352,294,914 418,955,592 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (278,248,577) (272,808,645) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (85,165) (68,084) 

กาํไรจากการรับประกนัภยั     73,961,172 146,078,863 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     76,844,346 67,652,769 

ขาดทุนจากเงินลงทุน     (10,354,626) (29,267,700) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม     (3,578,668) 3,518,883 

รายไดค่้าเช่า     15,875,862 15,574,403 

รายไดอ่ื้น     2,751,616 4,349,141 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(โอนกลบั)     513,905 (9,525,736) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     156,013,607 198,380,623 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (26,387,802) (37,745,557) 

กาํไรสําหรับปี     129,625,805 160,635,066 
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 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเบ้ียประกนัภยัรับผา่นบริษทันายหนา้รายใหญ่ 

(มียอดเบ้ียประกนัภยัรับเกินกวา่อตัราร้อยละ 10 ของยอดรวมเบ้ียประกนัภยัรับในแต่ละปี) หน่ึงราย ซ่ึงเป็น

กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวนเงิน 353.6 ล้านบาท และ 301.1 ล้านบาท ตามลาํดับ ซ่ึงมาจากส่วนงาน

ประกนัภยัรถคิดเป็นอตัราร้อยละ 13 และร้อยละ 13 ตามลาํดบั ของเบ้ียประกนัภยัรับทั้งหมดในแต่ละปี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 

ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอ่ืน 

สินทรัพย/์หน้ีสิน                      

ท่ีปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์     

31 ธนัวาคม 2564 188,943,303 278,609,821 3,929,267,199 4,396,820,323 

31 ธนัวาคม 2563 185,789,817 285,522,593 3,558,561,775 4,029,874,185 

หนีสิ้น     

31 ธนัวาคม 2564 1,379,660,268 1,327,405,490 262,320,945 2,969,386,703 

31 ธนัวาคม 2563 1,290,874,285 1,066,286,307 275,582,394 2,632,742,986 

23. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 103,142,571 98,357,566 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 53,576,029 58,299,400 

ค่าภาษีอากร 1,887,906 1,767,563 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  826,454 1,766,087 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 118,815,617 112,618,029 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 278,248,577 272,808,645 
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24. ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) จาก   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 337,905 493,663 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ (5,866) 65,856 

เงินลงทุนเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 387,732 865,315 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน                       

ตดัจาํหน่าย 

 

(1,233,089) 8,102,004 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ (587) (1,102) 

รวม (513,905) 9,525,736 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มข้ึน 167,941,640 85,870,589 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,093,297,973 996,994,480 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย 443,331,009 385,301,371 

ค่าใชจ่้ายเงินสมทบ 31,108,821 25,865,828 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 95,248,071 73,970,005 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 239,504,928 227,852,757 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 53,576,029 58,299,400 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 826,454 1,766,087 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 126,346,965 117,314,037 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 17,183,674 18,291,788 

ตน้ทุนทางการเงิน 85,165 68,084 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (513,905) 9,525,736 

รวมค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 2,267,936,824 2,001,120,162 
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26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน          

ในอตัราร้อยละ 4 ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต

จากกระทรวงการคลงั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน

ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษัทฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 9.0         

ลา้นบาท และ 8.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

27. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวน                 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

28. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 41.70 3.00 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 66.03 4.75 

รวม  107.73 7.75 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 62.55 4.50 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 72.28 5.20 

รวม  134.83 9.70 
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29. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

29.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแต่ละรายการ บริษัทฯคาํนึงถึงเน้ือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ตรงสิน จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็.เอส.บี. จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

29.2 รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

เบีย้ประกนัภยัรับ   

   บริษทั ตรงสิน จาํกดั(1) 353.6 301.1 

   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 0.8 0.8 

   บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จาํกดั 0.3 0.4 

   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 4.0 4.1 

   บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 0.5 0.5 

ค่าจ้างและค่าบาํเหน็จจ่าย   

   บริษทั ตรงสิน จาํกดั 61.4 52.6 

(1) เบ้ียประกนัภยัรับจากนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

 

ประเภทรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายการกาํหนดราคา 

เบ้ียประกนัภยัรับ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่าย เป็นปกติทางการคา้ของนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
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29.3 ยอดคงค้างระหว่างกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

เบีย้ประกนัภยัค้างรับ   

บริษทั ตรงสิน จาํกดั 77.3 64.6 

ค่าจ้างและค่าบาํเหน็จค้างจ่าย   

บริษทั ตรงสิน จาํกดั 13.3 11.2 

29.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 14.8 14.8 

ผลประโยชนร์ะยะยาว 0.6 0.4 

รวม 15.4 15.2 

30. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 50,772,911 45,050,643 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัในปี 6,624,503 5,722,268 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 57,397,414 50,772,911 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับการพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จาํนวน 0.3 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าและสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระภายใน 2564 2563 

        1 ปี 7.5 7.3 

31.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั 

โดยมีทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนรวม 185.8 ลา้นบาท และ 158.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงผลของการพิจารณา

ดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดพ้ิจารณาประมาณการค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและบนัทึก

เป็นสาํรองค่าสินไหมทดแทนไวแ้ลว้ในงบการเงินเป็นจาํนวน 29.3 ลา้นบาท และ 26.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32.  ความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียง 

32.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย 

 บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการรับประกันภัย ท่ีครอบคลุมถึงวตัถุประสงค ์

กระบวนการ การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจดัการ

บริหารความเส่ียง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน

ของความถ่ีและความรุนแรงของความเสียหายซ่ึงเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการกาํหนดอตัราเบ้ีย

ประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทน และการพิจารณารับประกนัภยั ดงัน้ี 

(ก)  ดา้นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละการพิจารณารับประกนั 

  บริษทัฯกาํหนดเง่ือนไขและอตัราเบ้ียประกนัภยัของแต่ละผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง

โดยการพิจารณาจากสถิติหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับความเส่ียง มีการสํารวจภยัก่อนรับประกันภัย                 

จดัอบรมให้พนักงานมีความรู้ในการพิจารณารับประกนัภยั และทบทวนนโยบายการรับประกนัภยั

เป็นประจาํ 
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(ข)  ดา้นการพิจารณาตั้งสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 บริษทัฯมีนโยบายการบนัทึกค่าสินไหมทดแทนให้ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั นอกจากน้ี บริษทัฯ            

ใหน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคาํนวณจาํนวนเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้มัน่ใจว่าการคาํนวณ

เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนมีความถูกตอ้งเหมาะสม 

(ค)  ดา้นการประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯดาํเนินการโอนความเส่ียงภยัไปให้ผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง มีระบบการ

ตรวจสอบใหมี้การเอาประกนัภยัต่อจนครบถว้นก่อนรับประกนัภยั ติดตามพิจารณาความเพียงพอของ

การเอาประกันภัยต่อเป็นประจาํ เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้ งน้ีเพื่อไม่ให ้                

มีผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเงินของบริษทัฯ 

(ง)  ดา้นการกระจุกตวั 

 บริษทัฯมีการกระจายผลิตภณัฑ์และช่องทางการขายผ่านหลายช่องทาง นอกจากน้ี บริษทัฯกระจาย

การเอาประกนัภยัต่อไปยงับริษัทรับประกันภัยต่อหลายบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวตาม

แนวทางท่ีสาํนกังาน คปภ. กาํหนด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีหน้าท่ีติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเส่ียงเป็นประจํา เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการ              

รับประกนัภยับรรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัฯรับทราบเป็น

ประจาํทุกไตรมาส 
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 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยแยก

ตามประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยั           

ระยะยาวก่อน 

การประกนัภยัต่อ 

สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยั         

ระยะยาวส่วนท่ี

เอาประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยั           

ระยะยาวก่อน 

การประกนัภยัต่อ 

สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยั         

ระยะยาวส่วนท่ี

เอาประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 669.9 (4.2) 665.7 504.7 (7.0) 497.7 

รวม 669.9 (4.2) 665.7 504.7 (7.0) 497.7 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 สาํรอง                   

ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      

ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                   

ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      

ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 2.2 (1.0) 1.2 2.4 (1.0) 1.4 

ทางทะเลและขนส่ง 11.3 (5.0) 6.3 7.9 (3.9) 4.0 

รถยนต ์ 496.3 - 496.3 473.7 - 473.7 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 66.9 (9.5) 57.4 47.1 (8.4) 38.7 

เบด็เตลด็ 20.6 (13.1) 7.5 18.4 (14.4) 4.0 

รวม 597.3 (28.6) 568.7 549.5 (27.7) 521.8 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ส่วนท่ีเอา           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ส่วนท่ีเอา           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 60.5 (13.3) 47.2 36.0 (8.2) 27.8 

ทางทะเลและขนส่ง 21.7 (9.4) 12.3 18.0 (8.7) 9.3 

รถยนต ์ 845.6 (0.2) 845.4 779.4 - 779.4 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 198.1 (69.5) 128.6 167.8 (57.8) 110.0 

เบด็เตลด็ 68.5 (44.8) 23.7 48.1 (32.5) 15.6 

รวม 1,194.4 (137.2) 1,057.2 1,049.3 (107.2) 942.1 
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง

เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใช้ในการคาํนวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม

ทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ี

และความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ี             

คาดไว ้

ผลกระทบต่อสาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ขอ้สมมติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 

 

ขอ้สมมติท่ี

เปล่ียนแปลง 

สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยัระยะ

ยาวก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยัระยะ

ยาวหลงัการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                  

ภาษีเงินได ้                    

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ +10% 32.6 32.4 (32.4) (25.9) 

 -10% (32.7) (32.5) 32.5 25.9 

อตัราการบอกเลิกกรมธรรม ์ +10% (0.1) (0.1) 0.1 0.1 

 -10% 0.1 0.1 (0.1) (0.1) 

ค่าใชจ่้าย +10% 0.8 0.8 (0.8) (0.6) 

อตัราคิดลด -10% 0.9 0.9 (0.9) (0.7) 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 

 

ขอ้สมมติท่ี

เปล่ียนแปลง 

สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยัระยะ

ยาวก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํรองประกนัภยั

สาํหรับสญัญา

ประกนัภยัระยะ

ยาวหลงัการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                  

ภาษีเงินได ้                    

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ +10% 22.7 22.3 (22.3) (17.8) 

 -10% (22.7) (22.3) 22.3 17.8 

อตัราการบอกเลิกกรมธรรม ์ +10% (0.1) (0.1) 0.1 - 

 -10% 0.1 0.1 (0.1) - 

ค่าใชจ่้าย +10% 0.8 0.8 (0.8) (0.6) 

อตัราคิดลด -10% 0.5 0.5 (0.5) (0.4) 
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ผลกระทบต่อสํารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 

 

ขอ้สมมติท่ี

เปล่ียนแปลง 

สาํรองค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ

รับประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํรองค่าสินไหม

ทดแทนหลงัการ

รับประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                  

ภาษีเงินได ้                    

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปี

อุบติัเหตุล่าสุด 

+10% 16.6 12.4 (12.4) (9.9) 

 -10% (16.6) (12.4) 12.4 9.9 

ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก +10% 21.1 19.9 (19.9) (15.9) 

 -10% (25.8) (24.3) 24.3 19.4 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 

 

ขอ้สมมติท่ี

เปล่ียนแปลง 

สาํรองค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ

รับประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํรองค่าสินไหม

ทดแทนหลงัการ

รับประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                  

ภาษีเงินได ้                    

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปี

อุบติัเหตุล่าสุด 

+10% 15.5 11.9 (11.9) (9.5) 

 -10% (15.5) (11.9) 11.9 9.5 

ปัจจยัการพฒันาสินไหมทดแทนแรก +10% 21.1 20.5 (20.5) (16.4) 

 -10% (25.8) (24.8) 24.8 19.8 

32.2 ความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กูย้ืม                   

เงินลงทุนประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัและหน้ีสินตาม 

สัญญาเช่า บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ

บริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
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(ก) ความเส่ียงด้านเครดติ 

 ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการท่ี

คู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินหรือภาระ

ผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสญัญา จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหเ้ครดิต คือ มูลค่าตาม

บญัชีหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงด้านเครดิตจากสัญญาประกนัภัย 

ความเส่ียงด้านเครดิตสําหรับการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับบญัชีเบ้ีย

ประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยแ์ละลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ บริษทัฯควบคุมให้สัดส่วนของเบ้ีย

ประกนัภยัคา้งรับอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑท่ี์สาํนกังาน คปภ. กาํหนด ติดตามเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีคา้งชาํระอยา่งใกลชิ้ด เลือกทาํประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะการเงิน

มัน่คง และมีอนัดบัเครดิตความน่าเช่ือถือในระดบัสูง และมีประวติัการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน

เวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้ง

รับไม่มีสาระสาํคญัเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯกระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและ

ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  

ความเส่ียงด้านเครดิตจากสินทรัพย์ลงทุน 

ความเส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบับญัชีเงินให้กูย้ืมและเงินลงทุนในตราสารหน้ี นโยบายในการ

บริหารความเส่ียงดา้นเครดิต คือ บริษทัฯมีการกาํหนดระดบัวงเงินสินเช่ือให้เหมาะสมกบัผูกู้ห้รือ

ลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาจากจาํนวนรายได ้ท่ีมาของรายได ้ภาระทางการเงินอ่ืน เป็นตน้ จดัอายุ

การให้สินเช่ืออยู่ในระยะสั้ นถึงปานกลาง เพื่อให้เหมาะสมกบัแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ รวมถึงมี

ขั้นตอนในการติดตามทวงถามและปรับอตัราดอกเบ้ียตามภาวะตลาด สาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี

เก่ียวเน่ืองกับ การลงทุนในตราสารหน้ี บริษัทฯบริหารความเส่ียงโดยมีนโยบายการลงทุนใน

พนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและตราสารหน้ีเอกชนของบริษทัฯขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง

และมีอนัดบัความน่าเช่ือถือสูง  
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 

ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน โดยไม่

คาํนึงถึงหลกัประกนัและการดาํเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้น

เครดิตเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าตามบญัชีของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 

แยกแสดงตามการจดัอบัดบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 

อนัดบัน่าลงทุน 

(Investment 

grade) 

อนัดบัท่ีตํ่ากวา่

ระดบัน่าลงทุน 

(Non-

investment 

grade) 

ไม่ไดถู้กจดั

อนัดบั 

(Not rated) มูลค่าตามบญัชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 950.4 - - 950.4 

เงินลงทุนตราสารหน้ีเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 446.3 - - 446.3 

เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดท่ีวดัดว้ยราคาทุน                     

ตดัจาํหน่าย 717.3 36.4 - 753.7 

รายไดเ้งินลงทุนคา้งรับ 6.3 0.3 - 6.6 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 8.1 8.1 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีอ่ืน - - 11.4 11.4 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ - - 15.8 15.8 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 

อนัดบัน่าลงทุน 

(Investment 

grade) 

อนัดบัท่ีตํ่ากวา่

ระดบัน่าลงทุน 

(Non-

investment 

grade) 

ไม่ไดถู้กจดั

อนัดบั 

(Not rated) มูลค่าตามบญัชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 590.0 - - 590.0 

เงินลงทุนตราสารหน้ีเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 445.1 - - 445.1 

เงินลงทุนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดท่ีวดัดว้ยราคาทุน                     

ตดัจาํหน่าย 999.2 45.3 - 1,044.5 

รายไดเ้งินลงทุนคา้งรับ 9.3 0.4 - 9.7 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 7.7 7.7 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีอ่ืน - - 18.5 18.5 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ - - 20.4 20.4 
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การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ในกรณีอนัดบัท่ีตํ่ากว่าระดบัน่าลงทุน (Non-investment grade) ท่ีต ํ่ากว่า

เกณฑ์ท่ีสามารถลงทุนได ้บริษทัฯจะพิจารณาจากขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งขอ้มูลเฉพาะ

ของคู่สัญญาและขอ้มูลภายนอกอ่ืน ๆ และรวมถึงการใชข้อ้มูลการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบั

เครดิตภายนอก  

การประเมินการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน 

วิธีการประเมินและวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน

ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญ 

บริษทัฯมีการติดตามและวิเคราะห์สถานะของสินทรัพยท์างการเงินอย่างต่อเน่ือง เพื่อประเมินว่า

ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกหรือไม่ ในการประเมินดังกล่าวบริษทัฯจะเปรียบเทียบความเส่ียงของการไม่ปฏิบติัตาม

สญัญาท่ีจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กบัความเส่ียงของการไม่

ปฏิบติัตามสญัญาท่ีจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

ในการพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก

หรือไม่ บริษทัฯจะพิจารณาจากการท่ีคู่สัญญามีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาและหรือถูกลด

อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต นอกจากน้ี สินทรัพยท์างการเงินจะถือวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือ

เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงิน

สดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพยท์างการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิต

นอกเหนือจาก คู่สัญญามีการคา้งชาํระแลว้ยงัครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เช่น การประสบปัญหา

ทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญัของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีคู่สัญญาจะ

ลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงินและการเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา

อยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯจะติดตามและนาํเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเพื่อ

บริหารจดัการความเส่ียง 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

เกณฑใ์นการจดัชั้นของสินทรัพยท์างการเงินตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่

รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนภายใน12 เดือน ผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายท่ีุคาดไว ้และการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ไดก้ล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.9 หัวขอ้เร่ือง ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของ

สินทรัพยท์างการเงิน 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน แสดงไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

ชั้นท่ี 1 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญั                    

ของความเส่ียง            

ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

ชั้นท่ี 2 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

ชั้นท่ี 3 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     

Investment grade 951.3 - - 951.3 

รวม 951.3 - - 951.3 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (0.9) - - (0.9) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 950.4 - - 950.4 

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน่     

Investment grade 446.3 - - 446.3 

รวม 446.3 - - 446.3 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2.0 - - 2.0 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนดทีว่ดัด้วยราคาทุน           

ตัดจําหน่าย     

Investment grade 718.2 - - 718.2 

Non-investment grade - 29.9 15.0 44.9 

รวม 718.2 29.9 15.0 763.1 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (0.9) (0.6) (7.9) (9.4) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 717.3 29.3 7.1 753.7 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     

Investment grade 6.3 - - 6.3 

Non-investment grade - 0.3 0.1 0.4 

รวม 6.3 0.3 0.1 6.7 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (0.1) (0.1) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 6.3 0.3 - 6.6 

เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8.1 - - 8.1 

รวม 8.1 - - 8.1 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 8.1 - - 8.1 

สินทรัพย์อืน่ - ลูกหนีอ้ืน่และลูกหนีจ้ากการขาย

หลกัทรัพย์     

Not rated 27.2 - - 27.2 

รวม 27.2 - - 27.2 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 27.2 - - 27.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ชั้นท่ี 1 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญั                    

ของความเส่ียง            

ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

ชั้นท่ี 2 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

ชั้นท่ี 3 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     

Investment grade 590.5 - - 590.5 

รวม 590.5 - - 590.5 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (0.5) - - (0.5) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 590.0 - - 590.0 

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน่     

Investment grade 445.1 - - 445.1 

รวม 445.1 - - 445.1 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1.6 - - 1.6 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนดทีว่ดัด้วยราคาทุน        

ตัดจําหน่าย     

Investment grade 1,000.4 39.7 - 1,040.1 

Non-investment grade - - 15.0 15.0 

รวม 1,000.4 39.7 15.0 1,055.1 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1.2) (1.5) (7.9) (10.6) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 999.2 38.2 7.1 1,044.5 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     

Investment grade 9.3 - - 9.3 

Non-investment grade - 0.4 - 0.4 

รวม 9.3 0.4 - 9.7 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 9.3 0.4 - 9.7 

เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7.7 - - 7.7 

รวม 7.7 - - 7.7 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 7.7 - - 7.7 

สินทรัพย์อืน่ - ลูกหนีอ้ืน่และลูกหนีจ้ากการขาย

หลกัทรัพย์     

Not rated 38.9 - - 38.9 

รวม 38.9 - - 38.9 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 38.9 - - 38.9 
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รายการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสําคญัของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  2564 

 

 

ชั้นท่ี 1 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญั                    

ของความเส่ียง            

ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

ชั้นท่ี 2 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

ชั้นท่ี 3 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่า                       

ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) รวม 

ตราสารหนีท้ีว่ดัด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

ยอดตน้ปี  1.2 1.5 7.9 10.6 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ 0.3 (0.7) - (0.4) 

ส่วนท่ีตดัจาํหน่ายจากบญัชี  (0.6) (0.2) - (0.8) 

ยอดปลายปี  0.9 0.6 7.9 9.4 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  2563 

 

 

ชั้นท่ี 1 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญั                    

ของความเส่ียง            

ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

ชั้นท่ี 2 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

ชั้นท่ี 3 - 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่า                       

ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) รวม 

ตราสารหนีท้ีว่ดัด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

ยอดตน้ปี  2.5 - - 2.5 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (0.5) 1.5 7.9 9.0 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (0.1) - - (0.1) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 0.1 - - 0.1 

ส่วนท่ีตดัจาํหน่ายจากบญัชี  (0.9) - - (0.9) 

ยอดปลายปี  1.2 1.5 7.9 10.6 
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(ข) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหาย

อนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯไม่มียอดคงคา้งของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

นโยบายในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือบริษทัฯจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุครบ

กาํหนดแตกต่างกนัตามนโยบายของคณะกรรมการลงทุนเพื่อควบคุมระดบัความเส่ียงจากการผนัผวน

ของอตัราดอกเบ้ีย ประกอบกบัการลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดซ่ึงทาํใหไ้ม่มี

ผลกระทบจากการวดัมูลค่าตามราคาตลาดท่ีจะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยต์ ํ่าลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท่ี์สําคญัสามารถจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 

และสําหรับสินทรัพย์ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมี                 

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน  มากกวา่ ดอกเบ้ีย อตัรา  ดอกเบ้ีย 

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

รายการเทียบเท่าเงินสด - - - 940.0 10.3 950.3 0.00 - 0.25 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 20.6 129.9 142.4 - - 292.9 0.15 - 6.80 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 96.5 519.4 235.0 - - 850.9 2.35 - 5.10 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 29.4 19.8 - - - 49.2 4.00 - 5.50 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  5.0 - - - - 5.0 0.15 

บตัรเงินฝาก   - - - - - -  

เงินใหกู้ย้มื  - - - 8.1 - 8.1 1.45 - 8.75 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน  มากกวา่ ดอกเบ้ีย อตัรา  ดอกเบ้ีย 

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

รายการเทียบเท่าเงินสด - - - 576.4 13.5 589.9 0.00 - 1.10 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 175.1 135.9 50.0 - - 361.0 0.30 - 6.80 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 210.8 577.8 195.3 - - 983.9 2.45 - 5.10 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 19.9 48.2 - - - 68.1 3.90 - 5.50 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  75.0 - - - - 75.0 0.30 - 1.80 

เงินใหกู้ย้มื - - - 7.7 - 7.7 1.45 - 8.75 

เงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจาก

สัญญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย จึงไม่มี

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวน้ีเป็นการแสดงผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรก่อนภาษีและส่วนของเจา้ของของ

บริษทัฯท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนอย่าง

สมเหตุสมผลภายในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ ของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 โดยกาํหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 

 

เพิ่มข้ึน / (ลดลง) 

ผลกระทบต่อ                           

กาํไรก่อนภาษี 

ผลกระทบต่อ                               

ส่วนของเจา้ของ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

เงินลงทุนเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 0.25 - (2.1) 

 (0.25) - 2.1 
 

 2563 

 

เพิ่มข้ึน / (ลดลง) 

ผลกระทบต่อ                           

กาํไรก่อนภาษี 

ผลกระทบต่อ                               

ส่วนของเจา้ของ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

เงินลงทุนเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 0.25 - (2.8) 

 (0.25) - 2.8 
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ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ราคาตลาดของตราสารทุนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งราคา

จะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็นส่วนท่ีเป็นเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ประกอบดว้ย เงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงอาศยัความรวดเร็วและเช่ียวชาญใน

การลงทุนและสามารถปรับการลงทุนได้ทนัต่อสถานการณ์ คณะกรรมการลงทุนของบริษทัฯจึง

พิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมมาช่วยดูแลเพื่อลดความเส่ียง

ของการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด สําหรับส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย บริษทัฯจะ

ลงทุนเอง โดยเป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อลดความความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาตลาด โดย

ลงทุนในหุน้และหน่วยลงทุนท่ีมีพื้นฐานดีและจ่ายปันผลสมํ่าเสมอ   

(ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้เม่ือ              

ครบกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอ

ตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ การดาํรงสินทรัพยล์งทุนท่ีมีสภาพคล่องเป็น

จาํนวนมากกว่า 125% ของหน้ีสินและภาระผกูพนัตามสัญญาประกนัภยั หากสินทรัพยล์งทุนมีมูลค่า

ลดลงมีจาํนวนใกลเ้คียงกบั 125% ของหน้ีสินและภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั จากความผนัผวน

ทางเศรษฐกิจ หรือกรณีท่ีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีแนวโน้มติดลบต่อเน่ือง อาจต้อง

ดาํเนินการลดการลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีราคาผนัผวนมาก และหากมีขอ้มูลชดัเจนว่า 

อตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้สูงข้ึน อาจตอ้งปรับเปล่ียนมาถือครองตราสารหน้ีท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนด 

ท่ีสั้นลง 
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วนัท่ีครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 950.4 - - - - 950.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,221.5 151.7 670.8 377.5 78.1 2,499.6 

เงินใหกู้ย้มื - 0.9 4.4 2.8 - 8.1 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย       

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 248.7 - - - 248.7 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 48.9 - - - 48.9 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ี

เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - 23.7 4.8 - - 28.5 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย       

สาํรองค่าสินไหมทดแทน - 496.1 85.4 15.8 - 597.3 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 198.7 - - - 198.7 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 590.0 - - - - 590.0 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 936.8 480.9 763.4 245.3 49.4 2,475.8 

เงินใหกู้ย้มื - 1.0 5.2 1.5 - 7.7 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย       

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 235.8 - - - 235.8 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 93.7 - - - 93.7 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ี

เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - 26.3 1.4 - - 27.7 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย       

สาํรองค่าสินไหมทดแทน - 454.8 82.0 12.7 - 549.5 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 205.8 - - - 205.8 
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32.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ           

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนเผือ่ขายท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

     

ตราสารทุน 78.1 - - 78.1 78.1 

หน่วยลงทุน 1,221.5 159.9 1,061.6 - 1,221.5 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 446.3 - 446.3 - 446.3 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 950.4 950.4 - - 950.4 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ย               

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 292.9 - 302.3 - 302.3 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 406.6 - 416.7 - 416.7 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 49.1 - 49.5 - 49.5 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 5.0 5.0 - - 5.0 

เงินใหกู้ย้มื 8.1 - - 8.1 8.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีวดัมูลค่าผา่น              

กาํไรขาดทุน 

     

ตราสารทุน 58.2 58.2 - - 58.2 

หน่วยลงทุน 0.5 - 0.5 - 0.5 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายวดัมูลค่าผา่น              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

     

ตราสารทุน 49.4 - - 49.4 49.4 

หน่วยลงทุน 878.0 114.4 763.6 - 878.0 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 445.1 - 445.1 - 445.1 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 590.0 590.0 - - 590.0 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ย               

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 361.0 - 385.2 - 385.2 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 540.4 - 555.6 - 555.6 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 69.7 - 71.3 - 71.3 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 75.0 75.0 - - 75.0 

เงินใหกู้ย้มื 7.7 - - 7.7 7.7 

  การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบ         

งบการเงินขอ้ท่ี 4.23 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยบริษทัฯมีการประมาณการ

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว  

(ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหน้ีต่างประเทศ และตราสารหน้ี

ภาคเอกชน) แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่า

ยุติธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยผูจ้ ัดการกองทุน                        

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

เช่น อา้งอิงจากราคาซ้ือขายของเงินลงทุนอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงท่ีมีตลาดรองรับ หรือวิเคราะห์มูลค่ากระแส

เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) เงินให้กูย้มืแสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัในการ

คิดลด 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมและมีลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ตราสารทุน 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 49.4 

กาํไรสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28.7 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 78.1 

ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจดัอยู่ในระดบั 3 ท่ีมูลค่ายติุธรรมเปล่ียนแปลง

อยา่งเป็นสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงิน เทคนิคการวดัมูลค่า 

ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสังเกต

ไดท่ี้มีนยัสาํคญั อตัราท่ีใช ้

ผลกระทบท่ีมีต่อ                     

การเปล่ียนแปลงของ

สมมติฐาน 

เงินลงทุนในตราสารทุนของ

บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

วธีิคิดลดกระแสเงินสด อตัราคิดลด 10.5% อตัราคิดลดลดลง 1% ทาํให้

มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึนเป็น

จาํนวน 1.3 ลา้นบาท 

33. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคห์ลกัในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองและดาํรงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีข้ึนในเดือนมีนาคม 2565 ให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิปี 2564 จาํนวน 7.50 บาทต่อ

หุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้จาํนวน 3.00 บาทต่อหุ้น คงคา้งจ่ายเงินปันผลอีก

จาํนวน 4.50 บาทต่อหุน้ จาํนวน 62.55 ลา้นบาท 

35. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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