








บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที่  31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 18,057,273.21 30,510,464.37

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 5 59,223,746.27 78,335,886.42

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 8,824,346.98 7,047,453.27

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6 329,997,773.82 195,419,373.16

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 7 43,903,331.11 28,366,664.48

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 8 1,467,449,501.56 1,377,392,055.64

เงินให้กูย้มื 45,549.49 5,272.89

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสุทธิ 9 0.00 22,769,204.00

อุปกรณ์สุทธิ 10 2,325,211.75 3,112,544.57

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 11 929,509.87 1,046,789.72

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 26,813,715.30 25,972,829.24

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13 49,649,065.27 42,327,758.63

          รวมสินทรัพย์ 2,007,219,024.63 1,812,306,296.39

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

(  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   )
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บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที่  31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 14 575,246,670.25 466,596,446.94

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 15 167,414,207.86 109,039,373.67

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 20,924,231.14 19,985,209.58

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 5,111,509.56 7,426,319.18

หน้ีสินอ่ืน

   ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 89,914,439.61 64,971,487.97

อ่ืนๆ 17 56,723,230.91 56,652,732.62

          รวมหนีสิ้น 915,334,289.33 724,671,569.96

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

(  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   )
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บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที่  31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

    หุน้สามญั 17,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 1,750,000,000.00 1,750,000,000.00

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

    หุน้สามญั 17,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 1,750,000,000.00 1,750,000,000.00

ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากวา่) มูลค่าหุน้ 18 (161,465,000.00) (161,465,000.00)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

    จดัสรรแลว้

         ส ารองตามกฎหมาย 19 12,348,000.00 12,348,000.00

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (519,590,612.52) (534,929,697.76)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนเจา้ของ 10,592,347.82        21,681,424.19

            รวมส่วนของเจ้าของ 1,091,884,735.30 1,087,634,726.43

            รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,007,219,024.63 1,812,306,296.39

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

(  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   )



บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 674,776,300.45 535,408,033.76

บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (406,343,155.21) (231,698,586.93)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 268,433,145.24 303,709,446.83

บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม(ลด)จากปีก่อน 30,982,007.51 7,902,463.71

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 20 299,415,152.75 311,611,910.54

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 20 127,569,700.46 75,052,449.16

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 20 46,868,792.73 34,010,096.78

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (124,287.08) 677,100.24

รายไดอ่ื้น

รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,375,443.43 1,399,170.76

อ่ืนๆ 1,553,299.13 6,449,580.56

รวมรายได้ 476,658,101.42 429,200,308.04

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) 14,840,462.81 8,602,705.90

ค่าสินไหมทดแทน 353,102,028.33 222,235,496.88

บวก(หกั) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (174,653,464.33) (46,772,805.54)

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 20 95,105,812.29 86,451,157.00

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 20 20,731,212.96 25,025,871.83

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 20, 21 152,364,779.17 156,886,573.94

รวมค่าใช้จ่าย 461,490,831.23 452,429,000.01

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 15,167,270.19 (23,228,691.97)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 12.2 341,104.28 (571,257.02)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 15,508,374.47 (23,799,948.99)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

(  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   )
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บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

2561 2560

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-

   รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (13,861,345.46) 6,569,010.71

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 12.2 2,772,269.09 (1,313,802.14)
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (11,089,076.37) 5,255,208.57

   รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (211,611.54) (2,867,753.27)
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 12.2 42,322.31 573,550.65
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี (169,289.23) (2,294,202.62)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสุทธิจากภาษี (11,258,365.60) 2,961,005.95

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 4,250,008.87 (20,838,943.04)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 23 0.89 (1.36)

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย (หุน้) 17,500,000 17,500,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

(  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   )



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ(ส่วนต ่ากว่า) จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร จากการวดัมูลค่า

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (508,835,546.15) 16,426,215.62 1,108,473,669.47

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม ส าหรับปี

     ก  าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (23,799,948.99) (23,799,948.99)

     ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน (2,294,202.62) 5,255,208.57 2,961,005.95

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (534,929,697.76) 21,681,424.19 1,087,634,726.43

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (534,929,697.76) 21,681,424.19 1,087,634,726.43

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม ส าหรับปี

     ก  าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 15,508,374.47 15,508,374.47

     ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน (169,289.23) (11,089,076.37) (11,258,365.60)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,750,000,000.00 (161,465,000.00) 12,348,000.00 (519,590,612.52) 10,592,347.82 1,091,884,735.30

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

(  นางชชัฎา  มาลากลุ ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกลุ   )



บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 717,835,897.63 548,771,348.04

     เงินรับ(เงินจ่าย)เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (118,756,367.67) (8,481,514.67)

     ดอกเบ้ียรับ 32,123,276.21 33,750,795.79

     รายไดอ่ื้น 4,005,550.80 6,269,981.32

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (302,935,709.47) (279,468,720.93)

     ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (103,374,601.59) (89,430,470.46)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (20,731,212.96) (25,025,871.83)

     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (148,284,617.69) (154,049,303.84)

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,736,419.87) (1,663,902.66)

     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (212,247,044.20) (127,461,269.63)

     เงินใหกู้ย้มื (40,276.60) (437.37)

     เงินฝากสถาบนัการเงิน 108,203,965.74 101,003,482.98

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนนิงาน (46,937,559.67) 4,214,116.74

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

        ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 35,630,500.21 0.00

        ขายอุปกรณ์ 96,018.69 14.00

        ซ้ืออุปกรณ์ (652,550.39) (1,570,910.60)

        ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (589,600.00) (730,000.00)

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน 34,484,368.51 (2,300,896.60)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (12,453,191.16) 1,913,220.14

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 30,510,464.37 28,597,244.23

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 18,057,273.21 30,510,464.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอ านาจ

(  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   )



(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                      (  นางชชัฎา  มาลากลุ ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

บริษทั ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
      

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2472 ทะเบียน บจ.เลขท่ี 0105472000067 และเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 “บริษทั”   
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ทะเบียนบมจ. เลขท่ี 0107555000228 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั
ประกนัวินาศภยั(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 123 อาคารไทยประกนัชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัคือการรับประกนัวินาศภยัและธุรกิจการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั 
พ.ศ.2535 

  

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และจัดท าข้ึนตามวิธีการบัญชีเก่ียวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ซ่ึงก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) การแสดง
รายการในงบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559  

งบการเงินของบริษทัฯจัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน 
งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหว่างปี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ 
จดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดงักล่าว มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
  2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั 

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ก าหนดหลกัการส าหรับการรายงาน

ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน เก่ียวกบัลกัษณะ จ านวนเงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได ้

และกระแสเงินสดจากสัญญาของกิจการท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการรับรู้รายไดเ้พ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือ

บริการท่ีสญัญาใหล้กูคา้ ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน

สินคา้หรือบริการนั้น ๆ กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัการรับรู้รายได ้5 ขั้นตอน  และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจ 

ท่ีส าคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงัน้ี 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การการโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้พบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 

2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
  2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ
การดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบั
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานรายงานทาง

การเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1. การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั 
บริษทัฯจดัประเภทของสญัญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกนัภยั 
โดยสัญญาประกนัภยัคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยั รับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัจากคู่สัญญา 
อีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคต
อนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาว่า
มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่าย
กรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดข้ึนกับภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ี 
รับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็น
สัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและท าให ้
ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงินแต่ไม่ไดท้ าใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั 
ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.1. การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

บริษทัฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคัญของความเส่ียงดา้นการรับประกันภยัเป็นรายสัญญา  
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไป
จนกว่าสิทธิและภาระผูกพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา 
การลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาอาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบว่าความเส่ียง
ดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

3.2.   การรับรู้รายได ้

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 
เบ้ียประกนัภยัรับถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัต่อ
และส่งคืนแลว้และปรับปรุงดว้ยส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ส าหรับกรมธรรมท่ี์มีอายุไม่เกิน    
1 ปี และ ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นรายการรับหรือ 
จ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ค) รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ  
รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้ง
และค่านายหนา้ส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ 
โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 
ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได ้ 
เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(จ)  ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.3. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาระยะยาวเป็นยอดส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมท าประกนัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ส าหรับกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่ส ารองดงักล่าวตั้งข้ึนส าหรับชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมท่ี์ประมาณว่า
จะเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯค านวณส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว โดยอา้งอิงตามวิธีส ารอง
ประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยขอ้สมมติส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณ 
ประกอบดว้ย อตัรามรณะ อตัราค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและบริหารงานซ่ึงเป็นค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอตัราคิดลด 

3.4. ส ารองเบ้ียประกนัภยั 
(ก) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัฯ ตั้งเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ืองการ
จดัสรรเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยัดงัน้ี 
 

ประเภทการประกนั วธีิการค านวณเงินส ารอง 
- การประกันอคัคีภยั, ภยัทะเลและขนส่ง(ตวัเรือ), 

รถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด  (ยกเว ้นอุบัติเหตุการ
เดินทางท่ีมีความคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน) 

- วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

  
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกันภัย

อุบติัเหตุ  การเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 
6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกันภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ี
กรมธรรม์ประกันภยัเร่ิมมีผลคุม้ครองตลอด
ระยะเวลาท่ีบริษทัยงัคงให้ความคุม้ครองแก่   
ผูเ้อาประกนัภยั 

(ข) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ารองไวเ้พ่ือชดใชค่้าสินไหมทดแทนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
บริษทัฯ ใช้การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ี
เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีต 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถกูรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกว่า
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.5.  ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บการ
แจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่าย
บริหาร มลูค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

บริษัทฯได้ตั้ งส ารองเพ่ิมเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้
และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

3.6. ค่าจา้ง ค่าบ าเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง       
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

3.8.  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากจ านวนท่ี  
คาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยูโ่ดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินใน
อดีต การวิเคราะห์อายหุน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.9.  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึนโดย
อา้งอิงสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละส ารองค่าสินไหมทดแทน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการค านวณส ารองประกนัภยั 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.10.  ลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

(ก)   ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และเงินวางไวจ้ากการ
ประกนัภยัต่อ  

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบ้ียประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จค้างรับ  
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงินและสถานะปัจจุบนั
ของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 (ข)   เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินถือไวจ้ากการเอา
ประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ ให้กบั
บริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หน้ี
บริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับ
ประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายช าระหน้ีสิน 

3.11.  เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมลูค่ายติุธรรม บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์
เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า หลกัทรัพย์
ดงักล่าวไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของ จนกระทัง่จ าหน่าย
หลกัทรัพย ์จึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่านั้นในก าไรขาดทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษทัฯ ตัดบัญชี
ส่วนเกิน/ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็น
รายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.11. เงินลงทุน (ต่อ) 

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงตามราคาทุนสุทธิ   
จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชร้าคาจาก
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มลูค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจน 
ครบก าหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนบริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
โอนไดบ้นัทึกเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วน
ต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าในส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

3.12.  เงินใหกู้ย้ืมและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

เงินใหกู้ย้ืมแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัฯ ตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์
การเรียกเกบ็หน้ี การวิเคราะห์อายุหน้ี การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหน้ีและราคาประเมินของหลกัประกนั
ของลกูหน้ีแต่ละรายในปัจจุบนั 

3.13.  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมลูค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการหลงัจากนั้น 
บริษทัฯจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
(ก) ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม        

และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ย และการบูรณะสภาพของสินทรัพยห์ักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การก าหนดค่าเส่ือมราคา พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญั 

(ข) อาคาร และอุปกรณ์ ตัดค่าเส่ือมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์             
ดงัต่อไปน้ี  

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5   ปี 
ยานพาหนะ 5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง  

3.15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)                    
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5   ปี 

บริษทัฯ ประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่าและจะทบทวน
ระยะเวลาการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.16. การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯ จะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้น

มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

สูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และรับรู้

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง 

ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.17. ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระโดยค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งช าระในปีก่อน 

(ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
1) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีบริษทัฯคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษี 

2) บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช ้           
ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯ           
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี                     
ท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

3) บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ
ปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์หรือมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

4) บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้กรณีท่ีภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะถูกบนัทึกโดยตรงไปยงั 
ส่วนของส่วนของเจา้ของ 

3.18. สญัญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าด าเนินงานในการเช่าสินทรัพย์ซ่ึงความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่าเป็นของผูใ้ห้เช่าได ้ 

จดัประเภท เป็นการเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตก้ารเช่าด าเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายภายใตอ้ายสุญัญาเช่า 

3.19. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดย
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั
กับบริษัทฯ ผู ้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและควบคุม                 
การด าเนินงานของบริษทัฯ 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.20. ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ  
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติ
เก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ 
และอตัราเงินเฟ้อ 
บริษทัฯรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ก าไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนในก าไรขาดทุน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี 
ผลบังคับเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป “ซ่ึงได้ก าหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างท่ีท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีข้ึนไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
อตัราสุดท้ายส่ีร้อยวนั ดังนั้นบริษทัจึงบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับดังกล่าว 
เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย” 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.21. เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน     
ไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

3.22.  การวดัมลูค่ายติุธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมินมูลค่า

ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

ผูป้ระเมินมลูค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่างสม ่าเสมอ 

หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา ผูป้ระเมินได้

ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของ

มลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

เ ม่ือวัดมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทได้ใช้ข้อมูล ท่ีสามารถสัง เกตได้ให้มากท่ีสุด 

เท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ

ประเมินมลูค่า ดงัน้ี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ 

ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขาย ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

 ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.22. การวดัมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

หากขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัของ

มูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวดัมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของ

มลูค่ายติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมในภาพรวม 

- บริษทัฯ รับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 

3.23.    การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อ

จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเบีย้ประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพย์

จากการประกนัภยัต่อ ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้าง และตาม

สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ส่วนสินทรัพยจ์าการประกนัภยัต่อ พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูลเงินกองทุนท่ี

ปรากฎอยู ่ณ วนัปิดบญัชี และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะ

สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ของฝ่ายบริหาร 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.23. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าซากส าหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ

ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

สินทรัพยน์ั้น 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่ประโยชนท์างภาษีในอนาคตจะสามารถ
น าไปหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีได ้บริษทัไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผน
ทางภาษีอยา่งรอบคอบและเป็นไปได ้เพ่ือใชใ้นการประเมินการรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สมมติฐานของบริษทั
เก่ียวกบัความสามารถในการท าก าไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชัว่คราว
ทางภาษี และการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีส าคัญในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจท าให้เกิดผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัของฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้แล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานบนัทึกในงบ

แสดงฐานะการเงิน โดยการค านวณจากหลายสมมติฐาน ด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด สมมติฐานดงักล่าวจะมีการทบทวนเป็น

ประจ าตามประสบการณ์ท่ีผา่นมาและสถานการณ์ปัจจุบนั 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.23. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

ผลประโยชน์พนักงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ส ารองประกัยภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณจาก
ขอ้สมมติปัจจุบนัหรือขอ้สมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตาม
ระยะเวลาในเวลานั้น และปรับเพ่ิมด้วยความเส่ียงและค่าเบ่ียงเบน โดยข้อสมมติหลกัท่ีใช้จะเก่ียวข้องกับ 
อตัรามรณะ และอตัราคิดลด 

การประมาณเงินส ารองดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะท้อนถึงประมาณการอย่างดีท่ีสุด  
ณ ขณะนั้น 

ส ารองความเส่ียงภัยท่ีไม่ส้ินสุด  

ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการ

ประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณการ

อยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจ านวนท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

3.   นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

3.24.    ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

บริษทัฯ บนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ        

เป็นภาระผูกพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งช าระหรือ

ชดใชต้ามภาระผกูพนันั้น และจ านวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึนจะถกูรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

3.25.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน   

ในหลกัทรัพย ์ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ซ่ึงนโยบาย  

การบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.26.    ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรต่อหุน้ ค านวณโดยน าก าไรสุทธิประจ าปีหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัส้ินปี ในกรณี

ท่ีมีการเพ่ิมทุนจะใชจ้ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตามระยะเวลาการรับช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกและ         

เรียกช าระแลว้ 
 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

              (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสด 38,470.88 37,932.69 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 18,018,802.33 30,472,531.68 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,057,273.21 30,510,464.37 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

5. เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มียอดคงเหลือเบ้ียประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง  
โดยจ าแนกอายเุบ้ียประกนัภยัคา้งรับ นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ  ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
  31 ธนัวาคม 2561 

 
 จากผูเ้อาประกนัภยั 

จากตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั รวม 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั  0.00 37,920,787.86 37,920,787.86 
คา้งรับ 31 – 60  วนั  0.00 6,761,224.89 6,761,224.89 
คา้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 4,430,682.85 4,430,682.85 
คา้งรับ 91 วนั – 1 ปี  0.00 11,779,507.03 11,779,507.03 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี  0.00 40,375.38 40,375.38 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  0.00 60,932,578.01 60,932,578.01 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  0.00 (1,708,831.74) (1,708,831.74) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ  0.00 59,223,746.27 59,223,746.27 

 

 (หน่วย : บาท) 

  31 ธนัวาคม 2560 

 
 จากผูเ้อาประกนัภยั 

จากตวัแทนและ

นายหนา้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  0.00 4,024,970.03 4,024,970.03 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั  0.00 41,306,239.42 41,306,239.42 

คา้งรับ 31 – 60  วนั  0.00 9,815,808.57 9,815,808.57 

คา้งรับ 61 – 90 วนั  0.00 7,776,257.85 7,776,257.85 

คา้งรับ 91 วนั – 1 ปี  0.00 20,143,747.36 20,143,747.36 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี  104,729.46 2,935,958.78 3,040,688.24 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  104,729.46 86,002,982.01 86,107,711.47 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (104,729.46) (7,667,095.59) (7,771,825.05) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ  0.00 78,335,886.42 78,335,886.42 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

6. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560  บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 15,570,769.04 6,104,295.35 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 131,484,164.82 75,174,644.01 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั   
  - ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(UPR) 182,942,839.96 114,140,433.80 
รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 329,997,773.82 195,419,373.16 

 
7. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อสุทธิ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560  บริษทัฯ มีลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 907,257.46 908,548.74 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 86,235,661.92 70,844,014.53 

รวม 87,142,919.38 71,752,563.27 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,239,588.27) (43,385,898.79) 

รวมลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 43,903,331.11 28,366,664.48 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

7.     ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อสุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 43,047,597.69 28,212,184.04 
คา้งรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี 5,156.50 41,989,855.77 

คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 43,182,907.73 641,974.72 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัต่อ   86,235,661.92 70,844,014.53 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,239,588.27) (43,385,898.79) 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัต่อสุทธิ 42,996,073.65 27,458,115.74 
 

8. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 555,320,545.07 564,110,032.25 528,384,370.89 546,058,812.75 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 433,892,789.53 438,102,440.05 265,978,439.52 275,633,944.19 
หน่วยลงทุน 67,628,267.55 67,869,564.64 50,356,034.63 50,127,868.34 
รวม 1,056,841,602.15 1,070,082,036.94 844,718,845.04 871,820,625.28 
บวก(หกั) ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 13,240,434.79 0.00 27,101,780.24 0.00 
รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 1,070,082,036.94 1,070,082,036.94 871,820,625.28 871,820,625.28 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากธนาคาร 375,446,034.26  483,650,000.00  
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 375,446,034.26  483,650,000.00  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 25,305,132.00  25,305,132.00  
(หกั) ค่าเผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุน (3,383,701.64)  (3,383,701.64)  
รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 21,921,430.36  21,921,430.36  
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 1,467,449,501.56  1,377,392,055.64  
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

8.    เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ (ต่อ) 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 

 ครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 145,876,473.13 409,444,071.95 0.00 555,320,545.08 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 66,184,245.77 273,995,323.14 93,713,220.62 433,892,789.53 
รวม 212,060,718.90 683,439,395.09 93,713,220.62 989,213,334.61 
บวก(หกั) ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,191,535.04 8,936,557.27 2,871,045.38 12,999,137.69 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 213,252,253.94 692,375,952.36 96,584,266.00 1,002,212,472.30 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากธนาคาร 339,168,322.95 36,277,711.31 0.00 375,446,034.26 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 339,168,322.95 36,277,711.31 0.00 375,446,034.26 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ 552,420,576.89 728,653,663.67 96,584,266.00 1,377,658,506.56 

     เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 115,624,463.59 257,472,301.24 155,287,606.06 528,384,370.89 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 45,235,577.19 147,554,395.06 73,188,467.27 265,978,439.52 
รวม 160,860,040.78 405,026,696.30 228,476,073.33 794,362,810.41 
บวก(หกั) ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,802,258.97 13,249,860.99 12,277,826.57 27,329,946.53 
รวม เงินลงทุนเผื่อขาย 162,662,299.75 418,276,557.29 240,753,899.90 821,692,756.94 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากธนาคาร 380,650,000.00 103,000,000.00 0.00 483,650,000.00 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 380,650,000.00 103,000,000.00 0.00 483,650,000.00 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ 543,312,299.75 521,276,557.29 240,753,899.90 1,305,342,756.94 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากประจ า จ  านวน 5.30 ลา้นบาท และจ านวน 5.40 ลา้นบาท ไปวางค ้าประกนั

ตามหมายเหตุขอ้ 35 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 และ 2560 พนัธบตัรบางส่วน จ านวนเงิน 44 ลา้นบาท ไดน้ าไปวางไวก้บันายทะเบียน  (ตามหมายเหตุ 31  

และ 32) 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

9. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนสุทธิ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 ท่ีดิน อาคาร รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561     
ราคาทุน 22,452,000.00 14,668,000.00 37,120,000.00 
หกั  ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 (107,326.60) (107,326.60) 
       ค่าเส่ือมราคาสะสม 0.00 (14,350,796.00) (14,350,796.00) 
       จ าหน่ายระหวา่งงวด-มลูค่าสุทธิตามบญัชี (22,452,000.00) (209,877.40) (22,661,877.40) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560     
ราคาทุน 22,452,000.00 14,668,000.00 37,120,000.00 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 0.00 (14,350,796.00) (14,350,796.00) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี 22,452,000.00 317,204.00 22,769,204.00 

การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – อาคาร ส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 317,204.00 475,804.00 
ค่าเส่ือมราคา (107,326.60) (158,600.00) 
จ าหน่าย (209,877.40) 0.00 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 0.00 317,204.00 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดข้ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนราคาตามบญัชีสุทธิ จ านวน 22.66 ลา้นบาท ใหแ้ก่กิจการ
แห่งหน่ึงในราคาขายสุทธิ จ านวน 36.65 ลา้นบาท 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

10. อุปกรณ์สุทธิ 

    (หน่วย : บาท) 
  31 ธนัวาคม 2561 

  เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  66,454,104.46 3,980,459.18 70,434,563.64 
     ซ้ือเพ่ิม  652,550.39 0.00 652,550.39 
     จ าหน่าย  (580,191.00) (606,310.00) (1,186,501.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  66,526,463.85 3,374,149.18 69,900,613,03 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  63,654,166.63 3,667,852.44 67,322,019.07 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  1,296,764.28 140,000.00 1,436,764.28 
     จ าหน่าย  (577,073.07) (606,309.00) (1,183,382.07) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  64,373,857.84 3,201,543.44 67,575,401.28 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2,799,937.83 312,606.74 3,112,544.57 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561  2,152,606.01 172,605.74 2,325,211.75 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    1,478,409.25 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    1,436,764.28 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์าคาทุน จ านวน 63.26 ลา้นบาท และจ านวน 64.38 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่สินทรัพยย์งัคงใชง้านอยู ่ 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

10. อุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
    (หน่วย : บาท) 
  31 ธนัวาคม 2560 

  เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  65,324,846.82 3,980,459.18 69,305,306.00 
     ซ้ือเพ่ิม  1,570,910.60 0.00 1,570,910.60 
     จ าหน่าย  (441,652.96) 0.00 (441,652.96) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  66,454,104.46 3,980,459.18 70,434,563.64 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  62,740,627.17 3,527,852.44 66,268,479.61 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  1,338,409.25 140,000.00 1,478,409.25 
     จ าหน่าย  (424,869.79) 0.00 (424,869.79) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  63,654,166.63 3,667,852.44 67,322,019.07 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2,584,219.65 452,606.74 3,036,826.39 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2560  2,799,937.83 312,606.74 3,112,544.57 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559    1,421,826.32 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    1,478,409.25 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่สุทธิ 

 (หน่วย: บาท) 

   

 

โปรแกรม   

คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน :-     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 27,755,236.36 

     เพ่ิมข้ึน  730,000.00 

     จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (240,000.00) 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,245,236.36 

     เพ่ิมข้ึน 589,600.00 

     จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 28,834,836.36 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :-  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 (26,877,003.90) 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (561,442.74) 

     ค่าตดัจ าหน่ายส่วนท่ีจ าหน่าย 240,000.00 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (27,198,446.64) 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (706,879.85) 

     ค่าตดัจ าหน่ายส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 (27,905,326.49) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-  

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,046,789.72 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 929,509.87 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2560 561,442.74 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2561 706,879.85 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

12.  สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

12.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 410,967.07 1,626,377.37 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 676,740.33 676,740.33 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิได ้

รายงานใหบ้ริษทัฯทราบ(IBNR) 6,364,662.73 4,623,958.18 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 15,125,244.28 15,048,711.45 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,184,846.23 3,997,041.91 
ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 51,254.66 0.00 

รวม 26,813,715.30 25,972,829.24 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการค่าเงินลงทุน-หลกัทรัพยเ์พ่ือเผื่อขาย 2,648,086.96 5,420,356.05 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,463,422.60 1,537,483.35 
ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 0.00 468,479.78 

รวม 5,111,509.56 7,426,319.18 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 21,702,205.74 18,546,510.06 

  
12.2  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 0.00 0.00 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (341,104.28) 571,257.02 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (341,104.28) 571,257.02 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

12.     สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (ต่อ) 
จ านวนภาษีเงินได้ท่ี เ ก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 2,772,269.09 (1,313,802.14) 

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 42,322.31 573,550.65 

 2,814,591.40 (740,251.49) 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15,167,270.19 (23,228,691.97) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 3,033,454.04 (4,645,738.39) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้นิติบุคคลปีก่อน :-   
   -  ผลกระทบทางภาษีของ(รายได)้ ท่ีไดรั้บยกเวน้ทางภาษี 
           และค่าใชจ่้าย ไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 655,677.38 1,645,428.77 
   -  ผลขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้ (4,030,235.70) 3,571,566.64 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (341,104.28) 571,257.02 
 

 
12.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวนเงินรวมประมาณ 

16.18 ลา้นบาท   เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  พิจารณาแลว้เห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัฯ จะมี 
ผลก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน ์
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

13.   สินทรัพย์อืน่สุทธิ    
  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายล่วงหนา้  20,633,107.91 14,919,639.77 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย  5,968,817.88 4,726,592.58 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 5,061,783.18 2,034,016.51 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 950,697.05 1,115,340.84 
เงินมดัจ า 3,138,500.00 2,250,500.00 
ลกูหน้ีเบ้ียประกนั 20,535,359.20 13,379,530.72 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัขา้วนาปี 7,579,969.83 12,935,924.64 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 1,496,004.30 0.00 
อ่ืนๆ 14,181,425.92 13,578,351.58 
รวม 79,545,665.27 64,939,896.64 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (29,896,600.00) (22,612,138.01) 

สินทรัพย์อืน่สุทธิ 49,649,065.27 42,327,758.63 

 
14. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย  
 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 
หน้ีสินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 39,013,937.75 (15,570,769.04) 23,443,168.71 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ 191,017,106.72 (102,962,160.31) 88,054,946.41 
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 60,345,318.18 (28,522,004.51) 31,823,313.67 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 284,870,307.60 (182,942,839.96) 101,927,467.64 

รวม 575,246,670.25 (329,997,773.82) 245,248,896.43 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

14. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 
หน้ีสินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 14,707,001.25 (6,104,295.35) 8,602,705.90 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ 174,113,310.30 (67,568,208.48) 106,545,101.82 
   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 30,726,226.44 (7,606,435.53) 23,119,790.91 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 247,049,908.95 (114,140,433.80) 132,909,475.15 

รวม 466,596,446.94 (195,419,373.16) 271,177,073.78 
 

14.1 ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 14,707,001.25 0.00 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์      
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 24,306,936.50 14,707,001.25 

ยอดคงเหลือส้ินปี 39,013,937.75 14,707,001.25 

14.2 ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะสั้น 

14.2.1 รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน 
  (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 204,839,536.74 252,335,980.26 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 310,265,092.21 206,537,980.83 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและขอ้สมมุติใน

การค านวณส ารอง 29,619,091.74 1,829,258.96 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (293,361,295.79) (255,863,683.31) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 251,362,424.90 204,839,536.74 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายท่ีเกิดจากสัญญา 
รับประกนัภยัต่อ จ านวน 1.92 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2.25 ลา้นบาท) 



- 29 - 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

 
14. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

14.2.2 ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
  (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 247,049,908.95 223,562,323.67 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 674,776,300.45 535,408,033.76 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (636,955,901.80) (511,920,448.48) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 284,870,307.60 247,049,908.95 

14.2.3 ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
  (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 110,203,612.51 101,591,980.00 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 159,527,372.26 134,765,725.33 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (66,288,131.06) (126,154,092.82) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 203,442,853.71 110,203,612.51 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 203.44 ลา้นบาท  
(ปี 2560 จ านวน 110.20 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
(ก)  ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

      (หน่วย : บาท) 
ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2557 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :        
-  ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  133,477,992 119,609,682 161,312,922 242,864,358 326,018,222  
-  หน่ึงปีถดัไป  127,403,158 109,474,795 216,421,827 278,221,244 -  
-  สองปีถดัไป  121,448,443 103,030,476 215,541,552 - -  
-  สามปีถดัไป  121,070,822 102,057,998 - - -  
-  ส่ีปีถดัไป  121,175,012 - - - -  

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
    สัมบูรณ์  

121,175,012 102,057,998 215,541,552 278,221,244 326,018,222 
 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (120,865,012) (101,884,376) (211,615,306) (246,219,817) (169,061,998)  

รวม 45,410,101 310,000 173,622 3,926,246 32,001,427 156,956,224 
 

238,777,620 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหนทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้     9,060,278 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว     3,524,527 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน       251,362,425 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

14. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

 (ข)  ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
      (หน่วย : บาท) 

ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2557 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :        
-  ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  137,044,268 99,648,872 137,783,145 168,032,339 148,327,882  
-  หน่ึงปีถดัไป  116,196,353 92,672,589 140,898,695 183,742,585 -  
-  สองปีถดัไป  110,983,605 88,280,540 140,539,895 - -  
-  สามปีถดัไป  111,104,716 87,302,499 - - -  
-  ส่ีปีถดัไป    111,315,745 - - - -  

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
    สัมบูรณ์  

111,315,745 87,302,499 140,539,895 183,742,585 148,327,882 
 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (111,014,745) (87,161,335) (137,436,916) (154,767,084) (83,688,199)  

รวม 4,167,548 301,000 141,164 3,102,979 28,975,501 64,639,684 
 

101,327,876 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้     9,060,278 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว     1,762,264 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน       112,150,418 

 
ขอ้สมมติ 
ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมลูค่าส ารองท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั เป็นดงัน้ี 
(ก)     ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

ส าหรับการท าการประเมินเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ ไดใ้ชวิ้ธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ดงัน้ี 
 1) Chain-Ladder Method ส าหรับขอ้มูลพฒันาการของสินไหมทดแทนจ่าย (Paid Loss Development) และขอ้มูล

พฒันาการของสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน (Incurred Loss Development)  
2) Bornhuetter-Ferguson Method หรือ “BF” ประมาณค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์โดยการรวมความเสียหายท่ี
ไดรั้บรายงานจริงและค่าประมาณของการพฒันาของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตเขา้ดว้ยกนั ค่าประมาณการ
ของการพฒันาของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตน้ีจะข้ึนอยู่กบัความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและปัจจัย
พฒันาการของมลูค่าความเสียหายท่ีเลือก (Selected LDFs) ของแต่ละปีอุบติัเหตุ 

การพิจารณาในการก าหนดสมมติฐาน ในการประมาณเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน จะพิจารณาจากแนวโนม้ของ
การพฒันาการ (LDF) ความสม ่าเสมอของการพฒันาการ และค่าสินไหมทดแทนของความเสียหายขนาดใหญ่ 
ทั้งน้ีในการประมาณเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ ไดแ้ยกขอ้มูลของความเสียหายขนาดใหญ่ ออกจาก
การค านวณเพ่ือขจดัความผนัผวนของพฒันาการของสินไหมทดแทน รวมทั้งพิจารณาในดา้นนโยบายการท างาน
ของฝ่ายสินไหม น ามาประกอบการตดัสินใจในการเลือกในการก าหนดสมมติฐานในการประมาณเงินส ารอง 
ค่าสินไหมทดแทน 

 3) Expected Loss Ratio หรือ“ELR” ส าหรับขอ้มูล ท่ีมีระยะเวลาการพฒันาค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่นานนกั  
โดยน ามาปรับใชเ้พ่ือความเหมาะสมในการประมาณเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
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14. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

 (ข)     ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทัฯ ประมาณค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณาก าหนดสมมติฐานของค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้(ULAE) จากค่าใชจ่้ายในส่วนเงินเดือนของพนกังานฝ่ายสินไหม
ทดแทน  ค่าใชจ่้ายในส านกังานและค่าใชจ่้ายในดา้นอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง  ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ และขอ้มูล
ท่ีใชป้ระกอบการก าหนดสมมติฐาน อยา่งนอ้ย 3 ปี ยอ้นหลงั โดยก าหนดเป็นอตัราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย 
(ULAE ratio) 
 

15.  เจ้าหนีบ้ริษทัประกนัภัยต่อ 

  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 82,437,439.79 57,068,023.30 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 84,976,768.07 51,971,350.37 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 167,414,207.86 109,039,373.67 

 

16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 20,924,231.14 19,985,209.58 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
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16.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 19,985,209.58 19,432,107.01 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,939,010.02 2,349,749.30 
ผลประโยชนจ่์ายเงินเกษียณอายพุนกังาน (1,211,600.00) (4,664,400.00) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 211,611.54 2,867,753.27 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 20,924,231.14 19,985,209.58 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,470,075.06 1,739,460.15 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 468,934.96 610,289.15 
 1,939,010.02 2,349,749.30 

 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เกิดข้ึนจาก 
 

  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 

สมมติฐานทางการเงิน 116,244.48 (659,342.79) 
สมมติฐานประชากร (178,977.93) 347,942.63 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 274,344.99 3,179,153.43 

รวม 211,611.54 2,867,753.27 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

16.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) 

 2561 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ 
อตัราคิดลด 2.47 2.72 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.00 4.50 
อตัราการหมุนเวียน 0.00-0.40 0.00-0.40 
อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,230,382.18) 1,356,192.30 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,321,905.31 (1,224,346.66) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (635,499.49) 682,473.44 
   
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,235,370.85) 1,365,139.82 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 855,058.26 (1,226,506.12) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (667,118.09) 716,839.90 

การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.20 บริษทัคาดว่าจะมีผลกระทบในการตั้งส ารองผลประโยชน์
พนักงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงิน 0.45 ลา้นบาท เม่ือมีผลบงัคบัใช ้
ตามกฎหมาย 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

 

17. หนีสิ้นอืน่-อืน่ๆ 

  (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 12,989,351.49 15,580,322.81 
เงินฝากช าระเบ้ีย 7,882,983.18 10,080,675.12 
ภาษีขาย 509,477.02 3,251,854.70 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 23,950,445.43 14,752,263.58 
เจา้หน้ีอ่ืน 11,390,973.79 12,987,616.41 

รวมหน้ีสินอ่ืน 56,723,230.91 56,652,732.62 

 

18. ส่วนเกนิ (ส่วนต า่กว่า) มูลค่าหุ้นสามญั 

ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั ประกอบดว้ย 

   (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 102,000,000.00  102,000,000.00 
     ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (263,465,000.00)  (263,465,000.00) 
              รวมส่วนเกิน (ส่วนต ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั (161,465,000.00)  (161,465,000.00) 

 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มลูตามส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง 

ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้ก าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วน งาน

ทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯไดร้ายงาน ส่วนงาน

ด าเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภยัรถ 

ประกันภัย อุบัติ เหตุ ส่วนบุคคล ประกันภัย เบ็ด เตล็ด  ตามที ่แสดงข อ้ม ูลร ายได แ้ละก า ไรของส่วนงาน 

ของบริษทัฯ  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

 
20.   การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

             (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

 

รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 73,836,146.49 6,095,742.88 138,167,907.63 320,084,936.61 136,591,566.84 674,776,300.45 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (28,663,180.98) (3,255,761.75) (13,232,626.14) (246,552,143.90) (114,639,442.44) (406,343,155.21) 

  เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 45,172,965.51 2,839,981.13 124,935,281.49 73,532,792.71 21,952,124.40 268,433,145.24 
  บวก(หกั) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 

     ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (9,400,987.24) (269,471.52) 44,002,520.22 (4,709,223.43) 1,359,169.48 30,982,007.51 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 35,771,978.27 2,570,509.61 168,937,801.71 68,823,569.28 23,311,293.88 299,415,152.75 

  รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 11,413,034.49 1,102,537.25 (516,744.61) 93,642,044.91 21,928,828.42 127,569,700.46 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 47,185,012.76 3,673,046.86 168,421,057.10 162,465,614.19 45,240,122.30 426,984,853.21 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั       
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา

ประกนัภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 14,840,462.81 0.00 14,840,462.81 
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 4,201,420.39 783,860.43 137,073,208.32 21,932,546.61 14,457,528.25 178,448,564.00 
  ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14,465,261.51 792,196.47 23,934,090.60 42,987,949.94 12,926,313.77 95,105,812.29 

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,168,653.15 145,005.37 8,302,633.09 4,629,354.13 5,485,567.22 20,731,212.96 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 20,835,335.05 1,721,062.27 169,309,932.01 84,390,313.49 32,869,409.24 309,126,052.06 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      152,364,779.17 

ก าไร(ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั      (34,505,978.02) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      46,868,792.73 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน      (124,287.08) 
รายไดอ่ื้น       
  รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      1,375,443.43 
  อ่ืนๆ      1,553,299.13 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      15,167,270.19 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      341,104.28 

ก าไรสุทธิส าหรับปี      15,508,374.47 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

 

21. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
             (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 

 

รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั       

 เบ้ียประกนัภยัรับ 62,220,397.41 5,362,832.53 242,680,101.22 110,429,312.29 114,715,390.31 535,408,033.76 

  บวก(หกั) เบ้ียประกนัภยัต่อ (33,849,315.18) (2,760,690.30) (22,038,032.55) (74,731,964.61) (98,318,584.29) (231,698,586.93) 

  เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 28,371,082.23 2,602,142.23 220,642,068.67 35,697,347.68 16,396,806.02 303,709,446.83 
  บวก(หกั) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 

     ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,321,493.97 (465,647.57) 14,068,177.73 (1,665,833.48) (6,355,726.94) 7,902,463.71 

  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 30,692,576.20 2,136,494.66 234,710,246.40 34,031,514.20 10,041,079.08 311,611,910.54 

  รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 11,609,892.54 828,748.51 9,126,047.32 32,981,066.79 20,506,694.00 75,052,449.16 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 42,302,468.74 2,965,243.17 243,836,293.72 67,012,580.99 30,547,773.08 386,664,359.70 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั       
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา

ประกนัภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) 0.00 0.00 0.00 8,602,705.90 0.00 8,602,705.90 
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 3,615,755.87 44,418.39 159,053,603.64 7,248,181.41 5,500,732.03 175,462,691.34 
  ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14,293,043.75 703,669.15 39,477,281.16 19,232,234.57 12,744,928.37 86,451,157.00 

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,231,110.29 113,765.68 20,152,764.61 1,725,480.96 1,802,750.29 25,025,871.83 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 19,139,909.91 861,853.22 218,683,649.41 36,808,602.84 20,048,410.69 295,542,426.07 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      156,886,573.94 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั      (65,764,640.31) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      34,010,096.78 
ผลก าไรจากเงินลงทุน      677,100.24 
รายไดอ่ื้น       
  รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      1,399,170.76 
  อ่ืนๆ      6,449,580.56 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      (23,228,691.97) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      (571,257.02) 

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี      (23,799,948.99) 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

20.   การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี   

     (หน่วย : บาท) 

        

ประกนัอคัคีภยั    

ประกนัภยัทาง  

ทะเลและขนส่ง  

   

ประกนัภยัรถ    

ประกนัอุบติัเหตุ 

ส่วนบุคคล    

   

ประกนัภยัเบด็เตลด็    

  สินทรัพยท่ี์ปันส่วน  

ไม่ได ้   

   

รวม    

 สินทรัพย์                           

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 20,721,392.36 4,231,860.99 31,083,768.90 198,582,332.03 178,505,496.93 1,574,094,173.42 2,007,219,024.63 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 25,647,932.64 3,015,918.02 51,500,693.34 51,315,819.11 170,641,560.95 1,510,184,372.33 1,812,306,296.39 

   หนีสิ้น          

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 144,044,263.15 6,713,079.41 161,989,999.05 262,198,704.58 257,629,271.53 82,758,971.61 915,334,289.33 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 117,282,810.69 5,471,774.15 219,204,654.69 77,773,927.22 220,874,141.83 84,064,261.38 724,671,569.96 

 
21. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ 
     ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 67,155,842.43 66,987,098.40 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 
     ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการ 
     จดัการค่าสินไหมทดแทน  20,310,143.36 22,593,811.89 
ค่าภาษีอากร 802,513.00 314,336.70 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 2,292,893.50 8,134,317.31 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 61,803,386.88 58,857,009.64 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 152,364,779.17 156,886,573.94 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

22. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 
 (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ผู้บริหาร   
เงินเดือนและค่าแรง 16,285,656.00 16,681,302.50 
เงินประกนัสงัคม 41,250.00 48,750.00 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 314,397.60 473,796.00 
เงินสมทบโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ 373,214.98 256,075.13 
รวม 17,014,518.58 17,459,923.63 

พนักงานอืน่ๆ   
เงินเดือนและค่าแรง 68,324,103.80 66,547,112.70 
เงินประกนัสงัคม 1,262,430.00 1,285,816.00 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,744,379.72 1,994,471.57 
เงินสมทบโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ 1,565,795.04 2,093,674.17 
รวม 72,896,708.56 71,921,074.44 

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 89,911,227.14 89,380,998.07 

 

23.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหาร ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   (ไม่รวม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (หน่วย : บาท) 15,508,374.47 (23,799,948.99) 
จ านวนหุน้สามญั (หน่วย : หุน้) 17,500,000 17,500,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.89 (1.36) 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

24.  ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหารที่ส าคัญ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 

งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม 
เงินบ าเหน็จ และผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 14,886,960.00  15,948,520.00 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 373,214.98  256,075.13 
รวม 15,260,174.98  16,204,595.13 

25.  ผลกระทบทางภาษทีี่เกีย่วข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
   (หน่วย:บาท) 

 

 
จ านวนก่อนภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย)ภาษี 

จ านวนสุทธิ        
จากภาษี 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561    
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน 
       จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (13,861,345.46) 2,772,269.09 (11,089,076.37) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ 
       ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (211,611.54) 42,322.31 (169,289.23) 

รวม (14,072,957.00) 2,814,591.40 (11,258,365.60) 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560    
ส่วนเกิน(ต ่ากวา่) ทุน 
       จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 6,569,010.71 (1,313,802.14) 5,255,208.57 
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ 
       ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (2,867,753.27) 573,550.65 (2,294,202.62) 

รวม 3,701,257.44 (740,251.49) 2,961,005.95 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

26.  รายการที่เกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั วี.ซี.สมบติั จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั  ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการร่วมกนั 
ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัระหวา่งกิจการ บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ    
   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5,990,188.00  7,017,882.00 
   บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั  0.00  10,000.00 
รวม 5,990,188.00  7,027,882.00 

    

เงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ    

   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,138,500.00  1,985,500.00 

รวม 2,138,500.00  1,985,500.00 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

   (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
หุน้ทุน    
   บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั 10,000,000.00  10,000,000.00 
   บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั 14,361,732.00  14,361,732.00 
รวม 24,361,732.00  24,361,732.00 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,139,126.64)  (3,139,126.64) 
สุทธิ 21,222,605.36  21,222,605.36 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

26.  รายการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
บริษทัฯมี รายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และ 
เกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกิจการและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
                                             (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
เบ้ียประกนัภยัรับ    
     บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 6,228,787.00 7,215,507.00 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
     บริษทั วี.วรรณ แอสเสท จ ากดั 1,369,932.00 1,274,775.09 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั  
เบ้ียประกนัภยัจ่าย    
     บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 298,906.00 330,553.00 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย    
     บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 7,998,587.97 7,756,117.71 ตามท่ีระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าพฒันาโปรแกรมระบบงานประกนัภยั    
      บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 747,020.00 474,960.00 ตามท่ีระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    
     บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั  (มหาชน) 460,384.28 371,428.93 เป็นปกติทางการคา้ 

 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 
ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิด 
ความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารอง และการพิจารณา
รับประกนัภยั  รวมถึงความแปรปรวนและความไม่แน่นอนของความเส่ียงต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั 
เช่น สภาพการแข่งขนั ปัจจยัทางเศรฐกิจ  พฤติกรรมของผูเ้อาประกนัภยั 

การด าเนินธุรกิจประกันภัย อาจมีความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรมการประกันภัย เช่น การก าหนด 
เบ้ียประกนัภยัไม่สอดคลอ้งกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน การรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงหรือกระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
มากเกินไป การท าประกนัภยัต่อไม่พียงพอ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีจ านวนสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้และ 
การจดัการสินไหมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ บริษทัจึงมีแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงดงัน้ี 

 จดัท าคู่มือในการรับประกนัภยั ก าหนดอ านาจในการพิจาณารับประกนัภยัเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับปฎิบติังาน 
 ก าหนดมาตรฐานการพิจารณารับประกนัภยัทุกประเภท และทบทวนนโยบายการรับประกนัภยัเป็นประจ า 
 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกบริษทัรับประกนัภยัต่อ ติดตามและตรวจสอบฐานะความมัน่คง

ของผูรั้บประกนัภยัต่อทุกราย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัสามารถเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนท่ีเรียกร้องไดทุ้กกรณี 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

 มีการก าหนดความเส่ียงภัยสูงสุดท่ีบริษัทจะรับความเส่ียงไว้เอง และมีการจัดท าสัญญาประกันภัยต่อ  
ในหลายรูปแบบ เช่น  การประกันภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภยัต่อเฉพาะราย 
(Facultative Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) อนัเป็น 
เคร่ืองมือส าคญัในการป้องและควบคุมความเส่ียงท่ีไม่ให้เกิดความผนัผวนและกระทบต่อฐานะทางการเงิน 
ของบริษทัฯ 

 จดัสรรเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และตั้งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 
อยา่งเพียงพอ  

 การน าขอ้มูลสถิติต่างๆมาวิเคราะห์ความเส่ียงและก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานในการรับเส่ียงภยัภายใตเ้ง่ือนไขความคุม้ครอง ตลอดจนเพ่ือสร้างบรรทดัฐานในการท าก าไรจากการ
ขายผลิตภณัฑ ์

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัระยะยาว โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 
(หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ส ารองส าหรับสัญญา 
ประกนัภยัระยะยาว 
ก่อนการประกนัภยัต่อ 

ส ารองส าหรับสัญญา 
ประกนัภยัระยะยาว 
ส่วนท่ีประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 
 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 39,013,937.75 (15,570,769.04) 23,443,168.71 

 
(หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ส ารองส าหรับสัญญา 
ประกนัภยัระยะยาว 
ก่อนการประกนัภยัต่อ 

ส ารองส าหรับสัญญา 
ประกนัภยัระยะยาว 
ส่วนท่ีประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 
 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 14,707,001.25 (6,104,295.35) 8,602,705.90 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัระยะสั้น โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 
(หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัก่อน
การประกนัภยัต่อ 

ส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัส่วนท่ี
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 

 

ส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัก่อน
การประกนัภยัต่อ 

ส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัส่วนท่ี
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 

 

อคัคีภยั 36,894,076.87 (13,389,742.12) 23,504,334.75 30,296,662.61 (16,193,315.10) 14,103,347.51 
ทางทะเลและขนส่ง 4,072,229.48 (2,224,329.10) 1,847,900.38 3,378,038.15 (1,799,609.29) 1,578,428.86 
รถยนต ์ 65,956,458.96 (7,001,744.58) 58,954,714.38 113,884,049.98 (10,926,815.38) 102,957,234.60 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 116,889,918.98 (108,284,808.11) 8,605,110.87 27,278,069.79 (23,382,182.35) 3,895,887.44 
เบด็เตลด็ 61,057,623.31 (52,042,216.05) 9,015,407.26 72,213,088.42 (61,838,511.68) 10,374,576.74 
รวม 284,870,307.60 (182,942,839.96) 101,927,467.64 247,049,908.95 (114,140,433.80) 132,909,475.15 

 
(หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนส่วนท่ี
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 

 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนส่วนท่ี
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 
 

 

อคัคีภยั 1,760,629.37 (424,358.24) 1,336,271.13 3,051,838.37 (1,668,100.00) 1,383,738.37 
ทางทะเลและขนส่ง 216,978.22 (72,413.57) 144,564.65 313,205.02 (138,247.75) 174,957.27 
รถยนต ์ 93,280,759.40 (3,547,205.34) 89,733,554.06 95,180,982.88 (4,362,188.25) 90,818,794.63 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 54,734,475.59 (46,241,984.59) 8,492,491.00 19,026,038.73 (16,228,899.99) 2,797,138.74 
เบด็เตลด็ 101,369,582.32 (81,198,203.08) 20,171,379.24 87,267,471.74 (52,777,208.02) 34,490,263.72 
รวม 251,362,424.90 (131,484,164.82) 119,878,260.08 204,839,536.74 (75,174,644.01) 129,664,892.73 
 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจาก
ความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผูกพนัดา้นสินไหมทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับ
ประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้
 
 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 
(หน่วย : ลา้นบาท) 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

 31 ธนัวาคม 2561 
 ขอ้สมมติท่ีเปล่ียนแปลง 

 
 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ก่อนการรับประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

หลงัการรับประกนัภยัต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย +10% 28.54 13.04 
ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย -10% (28.54) (13.04) 
จ านวนเคลมเฉล่ีย +10% 28.54 13.04 
จ านวนเคลมเฉล่ีย -10% (28.54) (13.04) 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 
 ขอ้สมมติท่ีเปล่ียนแปลง 

 
 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ก่อนการรับประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

หลงัการรับประกนัภยัต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย +10% 21.16 14.63 
ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย -10% (21.16) (14.63) 
จ านวนเคลมเฉล่ีย +10% 21.16 14.63 
จ านวนเคลมเฉล่ีย -10% (21.16) (14.63) 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  บริษทัฯ 
มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม  
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ   
ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของ

บริษทัฯ กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย  
ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของเงินใหกู้ย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ านองไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากบริษทัฯ พิจารณาใหกู้ย้ืม

แก่พนกังานของบริษทัฯ ทรัพยสิ์นท่ีน ามาจ านองเป็นประกนัหน้ีมีมูลค่าเพียงพอท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง สัดส่วน
เงินใหกู้ย้ืมต่อมลูค่าหลกัประกนัจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ คปภ. 

จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วย 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย   

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  

จะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

 (หน่วย: บาท) 

  ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 13,634,179.91 0.00 4,384,622.42 18,018,802.33 
เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน 0.00 375,446,034.26 0.00 375,446,034.26 
พนัธบตัร 0.00 477,264,397.70 0.00 477,264,397.70 
หุน้กู ้ 0.00 524,948,074.60 0.00 524,948,074.60 

เงินใหกู้ย้มื 0.00 45,549.49 0.00 45,549.49 

รวม 13,634,179.91 1,377,704,056.05 4,384,622.42 1,395,722,858.38 

 

 (หน่วย: บาท) 

  ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 19,243,444.45 0.00 11,229,087.23 30,472,531.68 
เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน 0.00 483,650,000.00 0.00 483,650,000.00 
พนัธบตัร 0.00 482,816,933.55 0.00 482,816,933.55 
หุน้กู ้ 0.00 338,875,823.39 0.00 338,875,823.39 

เงินใหกู้ย้มื 0.00 5,272.89 0.00 5,272.89 

รวม 19,243,444.45 1,305,348,029.83 11,229,087.23 1,335,820,561.51 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจดัแบ่งตามระยะเวลานบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินถึงวนัท่ีท่ีมีการ 
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ภายใน 1 ปี เกินกวา่ 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 อตัราดอกเบ้ีย

ถวัเฉล่ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน 339,168,322.95 36,277,711.31 0.00 375,446,034.26 0.65 – 1.80 
พนัธบตัร 106,463,411.60 370,800,986.10 0.00 477,264,397.70 1.61 – 4.38 
หุน้กู ้ 106,788,842.34 321,574,966.26 96,584,266.00 524,948,074.60 2.10 – 5.18 

เงินใหกู้ย้มื 0.00 45,549.49 0.00 45,549.49 7.00 

รวม 552,420,576.89 728,699,213.16 96,584,266.00 1,377,704,056.05  
 

 (หน่วย: บาท) 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ภายใน 1 ปี เกินกวา่ 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 อตัราดอกเบ้ีย

ถวัเฉล่ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินฝากประจ าประเภทเกินกวา่ 3 เดือน 380,650,000.00 103,000,000.00 0.00 483,650,000.00 0.65 – 3.25 
พนัธบตัร 117,131,608.80 202,443,195.75 163,242,129.00 482,816,933.55 1.88 – 4.38 
หุน้กู ้ 45,530,690.95 215,833,361.54 77,511,770.90 338,875,823.39 2.12 – 5.18 

เงินใหกู้ย้มื 5,272.89 0.00 0.00 5,272.89 7.00 

รวม 543,317,572.64 521,276,557.29 240,753,899.90 1,305,348,029.83  

 (ค)   ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถช าระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนั 
เม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือ
สามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้

บริษทัฯ ได้ค านึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงาน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์การระดมเงินทุนจากแหล่งหน้ีสินและแหล่งทุน ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพของค่าสินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึนและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ให้อยู่ในภาวะท่ีสามารถจะด าเนินการจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได ้
อย่างสะดวก รวดเร็วและครบถว้น รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผูรั้บประกนัต่อ หรือเรียกร้อง 
จากผูก้ระท าผิดในกรณีท่ีสินไหมรายนั้นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบตามกฎหมาย 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วนัท่ีครบก าหนดของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินนับจากวันท่ีใน 
งบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,057,273.21 0.00 0.00 0.00 0.00 18,057,273.21 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 0.00 59,223,746.27 0.00 0.00 0.00 59,223,746.27 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 0.00 131,484,164.82 15,570,769.04 0.00 0.00 147,054,933.86 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 0.00 42,996,073.65 907,257.46 0.00 0.00 43,903,331.11 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 67,869,564.64 552,420,576.89 728,653,663.67 96,584,266.00 21,921,430.36 1,467,449,501.56 
เงินให้กูย้มื 0.00 0.00 45,549.49 0.00 0.00 45,549.49 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั 0.00 251,362,424.90 39,013,937.75 0.00 0.00 290,376,362.65 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 0.00 163,235,938.60 4,178,269.26 0.00 0.00 167,414,207.86 
 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,510,464.37 0.00 0.00 0.00 0.00 30,510,464.37 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 0.00 78,335,886.42 0.00 0.00 0.00 78,335,886.42 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 0.00 75,174,644.01 6,104,295.35 0.00 0.00 81,278,939.36 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 0.00 27,458,115.74 908,548.74 0.00 0.00 28,366,664.48 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 50,127,868.34 543,312,299.75 521,276,557.29 240,753,899.90 21,921,430.36 1,377,392,055.64 
เงินให้กูย้มื 0.00 5,272.89 0.00 0.00 0.00 5,272.89 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั 0.00 204,839,536.74 14,707,001.25 0.00 0.00 219,546,537.99 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 0.00 104,291,751.91 4,747,621.76 0.00 0.00 109,039,373.67 

 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาด
ล่าสุดแต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได้มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่า 
ท่ีเหมาะสม 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

27.   ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

บริษทัฯใชวิ้ธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 

(ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ 

คิดดอกเบ้ียในอตัราเทียบเคียงกบัราคาตลาด ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ียประกนัภยั 

คา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกบัมลูค่าตามบญัชี 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ใน

ความตอ้งการของตลาด ค านวณดงัน้ี 

 หุน้ทุน ค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมลูค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ี ค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ง) เงินใหกู้ย้ืมแสดงมลูค่ายติุธรรมดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับประกนัภยั และการท าประกนัภยัต่อกบั
บริษทัประกนัวินาศภยัในต่างประเทศ บริษทัฯไม่ไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
จ านวน 34,479.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 34,520.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดบั 

28.   การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 บริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้  บริษทัฯจะใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณมูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสด เป็นตน้ 

 

 ล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้ านิยามของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์หรือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่าได ้

  ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
    หน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
  ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

28.   การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และมีสินทรัพย ์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีว ัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามล าดับชั้ นของ 
มลูค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย: บาท) 
 2561 
 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย       

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 555,320,545.07 - 564,110,032.25 - 564,110,032.25 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 433,892,789.53 - 438,102,440.05 - 438,102,440.05 
หน่วยลงทุน 67,628,267.55 - 67,869,564.64 - 67,869,564.64 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,057,273.21 18,057,273.21 - - 18,057,273.21 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 59,223,746.27 - - 59,223,746.27 59,223,746.27 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง

สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 131,484,164.82 - - 131,484,164.82 131,484,164.82 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 43,903,331.11 - - 43,903,331.11 43,903,331.11 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 

       เกินกวา่ 3 เดือน 375,446,034.26 375,446,034.26 - - 375,446,034.26 
 เงินลงทุนทัว่ไป 21,921,430.36 - - 61,850,924.82 61,850,924.82 
เงินให้กูย้มื 45,549.49 - - 45,549.49 45,549.49 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัส ารอง                 

- ค่าสินไหมทดแทน 251,362,424.90 - - 251,362,424.90 251,362,424.90 
เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 167,414,207.86 - - 167,414,207.86 167,414,207.86 

 
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

28.   การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2560 
 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย       

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 528,384,370.89 - 546,058,812.75 - 546,058,812.75 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 265,978,439.52 - 275,633,944.19 - 275,633,944.19 
หน่วยลงทุน 50,356,034.63 - 50,127,868.34 - 50,127,868.34 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,510,464.37 30,510,464.37 - - 30,510,464.37 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 78,335,886.42 - - 78,335,886.42 78,335,886.42 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง

สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 75,174,644.01 - - 75,174,644.01 75,174,644.01 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 28,366,664.48 - - 28,366,664.48 28,366,664.48 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 

       เกินกวา่ 3 เดือน 483,650,000.00 483,650,000.00 - - 483,650,000.00 
 เงินลงทุนทัว่ไป 21,921,430.36 - - 67,207,426.85 67,207,426.85 
เงินให้กูย้มื 5,272.89 - - 5,272.89 5,272.89 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัส ารอง                 

- ค่าสินไหมทดแทน 204,839,536.74 - - 204,839,536.74 204,839,536.74 
เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 109,039,373.67 - - 109,039,373.67 109,039,373.67 
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

29.   การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวนิาศภัย  
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัฯ คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการ 
ด ารงเงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกนัภยั  

30.  เงนิสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั มีจ านวนดงัน้ี  
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 9,833,145.51 8,499,344.56 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 1,677,338.74 1,333,800.95 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 11,510,484.25 9,833,145.51 

31.   หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไดน้ าพนัธบตัร จ านวน 14 ลา้นบาท  วางไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัไว้
กบันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ.2535    

 

32.  หลกัทรัพย์ที่จดัสรรไว้เป็นเงนิส ารองวางไว้กบันายทะเบียน    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดน้ าพนัธบตัร จ านวน 30 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวางเป็น 
ส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน  
 

33.  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  

บริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ          
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3  และเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 
3 ถึง 5 ของเงินเดือน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุงานของพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ กองทุน
ทหารไทย จ ากดั ซ่ึงจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  และ  2560 บริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุน เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.06 ลา้นบาท และ 2.47 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

34.   ส ารองตามกฎหมาย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

35.  ทรัพย์สินที่มข้ีอจ ากดัและภาระผูกพนั     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคาร (ประเภทเงินฝากประจ า) จ านวน 5.30 ลา้นบาท และ 5.40 ลา้นบาท 
ตามล าดับใช้เป็นหลักทรัพย์ในกรณีผู ้เอาประกันท่ีเป็นผู ้ขับข่ีรถยนต์ตกเป็นผูต้ ้องหา และใช้เป็นหลักทรัพย์ใน 
การวางค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 

36.   หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั   

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีการท าสญัญาเช่าและบริการอาคารส านกังานใหญ่ อายสุญัญามีระยะเวลาประมาณ        
3 ปี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ภายใน 1 ปี จ านวน 7.06 ลา้นบาท ส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ปี 
 จ านวน 7.15 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีการท าสัญญาบริการอ่ืนๆ อายุสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัใน

การจ่ายค่าบริการ ภายใน 1 ปี จ านวน 3.22 ลา้นบาท ส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ปี จ านวน 11.35 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนั ซ่ึงไม่ไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินเก่ียวกบัวงเงินซ่ึงยงั ไม่เบิกใช้
กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ดงัน้ี 
 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
หนงัสือสแตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิต (Standby Letter of Credit) 
(ปอนดส์เตอร่ิง)  1,749.09  1,749.09  
วงเงินเบิกเกินบญัชี (ลา้นบาท)  20.00  20.00  

 

คดฟ้ีองร้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯถกูฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องเป็นจ านวนเงินโดยรวม
ประมาณ 7.45 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะ เกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความ
คุม้ครองตามกรมธรรม ์จ านวน 7.45 ลา้นบาท ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและส่วนใหญ่บริษทัฯคาดว่าจะชนะ
คดี บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองเผื่อผลเสียหายท่ี อาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจ านวน 1.52 ลา้นบาท  
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(ลงช่ือ)………………………………………………........……………...……กรรมการตามอ านาจ 
                                (  นางชชัฎา  มาลากุล ณ อยธุยา           นายอาทร  วงศธ์นกุล   ) 

37.   การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 
บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงการจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจา้ของตามท่ีเคย
รายงานไว ้การจดัประเภทใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
 ตามท่ี  จดัประเภท  ตามท่ี 
 เคยรายงานไว ้  รายการใหม่  จดัประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุน      
ค่าใช้จ่าย:      

ค่าสินไหมทดแทน 221,825,414.88  410,082.00  222,235,496.88 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 24,710,181.83  315,690.00  25,025,871.83 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 157,612,345.94  (725,772.00)  156,886,573.94 

 
 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 ตามท่ี  จดัประเภท  ตามท่ี 
 เคยรายงานไว ้  รายการใหม่  จดัประเภทใหม่ 

งบกระแสเงินสด      
      ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (279,058,638.93)  410,082.00  (279,468,720.93) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (24,710,181.83)  315,690.00  (25,025,871.83) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (154,775,075.84)  (725,772.00)  (154,049,303.84) 

 

38.   การอนุมตังิบการเงนิ  
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้อนุมติัให้ออกงบการเงินน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี  
17 เมษายน 2562 
 


