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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 326,834,483    143,697,595    
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 7,840,025        19,954,062      
เบี+ยประกนัภยัคา้งรับ 8 426,393,578    339,564,052    
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 9 483,709,662    443,233,352    
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
      เงินลงทุนเพื3อคา้ 10 257,922,105    189,449,408    
      เงินลงทุนเผื3อขาย 10 1,847,233,632 932,478,457    
      เงินลงทุนที3จะถือจนครบกาํหนด 10 397,680,938    1,329,481,667 
      เงินลงทุนทั3วไป 10 3,720,650        3,720,650        
   เงินใหกู้ย้มื 11 7,996,179        10,970,820      
ที3ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12 277,547,361    241,402,337    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 8,772,340        9,181,275        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 8,772,340        9,181,275        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 73,276,287      47,695,847      
ลูกหนี+จากการขายหลกัทรัพย์ 248,651           139,972,688    
สินทรัพยอื์3น 15 470,768,425    479,045,560    
รวมสินทรัพย์ 4,589,944,316 4,329,847,770 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ

หนี.สิน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                       4,050,996        
เจา้หนี+บริษทัประกนัภยัต่อ 16 358,657,203    353,761,808    
หนี+ สินจากสัญญาประกนัภยั
   สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 17 907,610,011    842,491,575    
   สาํรองเบี+ยประกนัภยั 18 1,574,100,477 1,462,720,593 
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 19 105,556,755    135,800,906    
หนี+ สินอื3น 20 549,247,886    429,719,633    
รวมหนี.สิน 3,495,172,332 3,228,545,511 
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 21

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท
      (2557: หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 303,000,000    151,500,000    
   ทุนที3ออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท
      (2557: หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 303,000,000    151,500,000    
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 163,800,007    163,800,007    
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 30,300,000      20,000,000      
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 498,198,502    651,497,298    
องคป์ระกอบอื3นของส่วนของเจา้ของ - 
   ส่วนเกินทุนจากการเปลี3ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุน 10.3 99,473,475      114,504,954    
รวมส่วนของเจ้าของ 1,094,771,984 1,101,302,259 
รวมหนี.สินและส่วนของเจ้าของ 4,589,944,316 4,329,847,770 

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

กรรมการ



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)
กาํไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได้ 2,307,473,247   2,232,672,645   
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 220,409,549      238,439,271      
รวมรายได้ 2,527,882,796   2,471,111,916   
ค่าใช้จ่าย
การรับประกนัภยั
   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,515,154,083   1,381,627,989   
   ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 545,507,888      520,721,614      
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 183,177,286      185,228,191      
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 10,938,244        11,405,328        
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 23 333,822,898      333,318,972      
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 2,588,600,399   2,432,302,094   รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 2,588,600,399   2,432,302,094   
กาํไรจากการรับประกนัภัย (60,717,603)      38,809,822        
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 77,153,756        100,001,896      
กาํไรจากเงินลงทุน 26,242,447        10,778,138        
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมลูค่ายติุธรรม (17,951,385)      70,534,503        
รายไดอื้�น 13,714,966        13,855,087        
กาํไรจากการดาํเนินงาน 38,442,181        233,979,446      
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (8,312,357)        (8,121,570)        
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั 31 (7,812,357)        (7,621,570)        
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (892,918)           (931,047)           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 21,424,549        217,305,259      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 899,327             (34,207,779)      
กาํไรสําหรับปี 22,323,876        183,097,480      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (18,789,349)      61,564,054        
   ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,757,870          (12,312,810)      
รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) (15,031,479)      49,251,244        

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,763,494          (5,163,260)        
   ผลกระทบของภาษีเงินได้ (752,699)           1,032,652          
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) 3,010,795          (4,130,608)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี (ขาดทุน) (12,020,684)      45,120,636        กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี (ขาดทุน) (12,020,684)      45,120,636        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 10,303,192        228,218,116      

กาํไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.07                   0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
2558 2557

กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน
เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,074,914,083   3,118,595,442   
เงินจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ (184,681,247)    (230,197,777)    
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,602,361,124) (1,625,663,649) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (27,841,120)      (32,847,465)      
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (532,429,845)    (529,268,031)    
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น (100,377,016)    (87,432,952)      
ดอกเบี�ยรับ 46,123,060        34,881,058        
เงินปันผลรับ 43,186,033        55,725,420        
รายไดจ้ากการลงทุนอื�น 4,063,180          5,575,380          
รายไดอื้�น 9,610,355          8,509,178          
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (500,340,422)    (614,961,887)    
ภาษีเงินได้ (25,784,603)      (26,367,182)      
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 204,081,334      76,547,535        เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 204,081,334      76,547,535        
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,313,927,979   1,534,106,014   
   เงินใหกู้ย้มื 6,156,641          4,671,801          
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,336,434,372   780,000,000      
   อุปกรณ์ 863,380             645,069             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,657,382,372   2,319,422,884   
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,019,591,312) (1,379,844,467) 
   เงินใหกู้ย้มื (3,182,000)        (4,440,000)        
   เงินฝากสถาบนัการเงิน (578,782,488)    (1,013,212,679) 
   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,937,551)      (44,123,997)      
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,661,493,351) (2,441,621,143) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,110,979)        (122,198,259)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
2558 2557

กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายเงินปันผล (16,833,467)      (48,479,360)      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (16,833,467)      (48,479,360)      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ"น (ลดลง) สุทธิ 183,136,888      (94,130,084)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 143,697,595      237,827,679      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 326,834,483      143,697,595      

-                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - องคป์ระกอบอื�น
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของส่วนของเจา้ของ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2557 151,500,000        163,800,007        20,000,000          521,009,786        65,253,710          921,563,503        
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          183,097,480        -                          183,097,480        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                          -                          -                          (4,130,608)          49,251,244          45,120,636          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          178,966,872        49,251,244          228,218,116        
เงินปันผลจ่าย 28 -                          -                          -                          (48,479,360)        -                          (48,479,360)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 151,500,000        163,800,007        20,000,000          651,497,298        114,504,954        1,101,302,259     

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 151,500,000        163,800,007        20,000,000          651,497,298        114,504,954        1,101,302,259     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2558 151,500,000        163,800,007        20,000,000          651,497,298        114,504,954        1,101,302,259     
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          22,323,876          -                          22,323,876          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                          -                          -                          3,010,795            (15,031,479)        (12,020,684)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                          -                          -                          25,334,671          (15,031,479)        10,303,192          
โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                          -                          10,300,000          (10,300,000)        -                          -                          
เงินปันผลจ่าย 28 151,500,000        -                          -                          (168,333,467)      -                          (16,833,467)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 303,000,000        163,800,007        30,300,000          498,198,502        99,473,475          1,094,771,984     

-                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;
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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั#วไป 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ# งจดัตั&งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที#อยูต่ามที#จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่# 71 
อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนี& จดัทาํขึ& นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#กาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                  
พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ&นตามวิธีการบญัชีเกี#ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ที#
เกี#ยวขอ้งซึ# งกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 
การแสดงรายการในงบการเงินนี& ได้จดัทาํขึ&นเพื#อให้เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที#ประกาศโดย คปภ.                
ลงวนัที# 27 พฤษภาคม 2553  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที#บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี&  

 งบการเงินนี&ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื#นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที# เริ# มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที#จะมีผลบังคับในอนาคต                     
มีรายละเอียดดงันี&  

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ที#ออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซึ# งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติันี&ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามที#กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี#ยนแปลงหลกัการสําคญัซึ# งฉบบัที#เกี#ยวขอ้งโดยตรงกบับริษทัฯมี
ดงันี&  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี& กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น ในขณะที#มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน
กไ็ด ้  

 บริษทัฯไดเ้ปลี#ยนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในปีปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น และได้
ทาํการปรับปรุงรายการของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที#นาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
เสมือนว่าบริษทัฯใช้นโยบายบญัชีนี& มาตั&งแต่แรก ผลสะสมของการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 13 เรื#อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันี& กาํหนดแนวทางเกี#ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที#เกี#ยวกบัการวดัมูลค่า
ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี& สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที#
เกี#ยวขอ้งอื#น กิจการจะตอ้งวดัมูลคา่ยติุธรรมนั&นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี&และใชว้ธีิเปลี#ยนทนัทีเป็นตน้
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ#มใชม้าตรฐานนี&   

 มาตรฐานฉบบันี&ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

3.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซึ# งมีผลบงัคบัใช้สําหรับ              
งบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื#อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื#อนาํมาถือปฏิบติั 
ยกเวน้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 (ปรับปรุง 2558) เรื#อง สัญญาประกนัภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 4 มีวตัถุประสงค์เพื#อกาํหนดรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา
ประกนัภยัที#ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อที#กิจการถือไวแ้ละเพื#อ
จาํกดัการแกไ้ขวธีิการบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยัจนกวา่โครงการระยะที#สองของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกี#ยวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้กาํหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินที#เกี#ยวเนื#องกบัสัญญาประกนัภยัในงบการเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสํารองค่าสินไหมทดแทนที#ยงัมิไดเ้กิดขึ&น ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลา
รายงาน และกาํหนดใหมี้การทดสอบความเพียงพอของหนี& สินจากการประกนัภยัที#รับรู้แลว้และการทดสอบการ
ดอ้ยคา่ของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ ทั&งนี&มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว มีการยกเวน้
ขอ้กาํหนดบางประการที#กาํหนดใหผู้รั้บประกนัภยัปฏิบติัในมาตรฐานการรายงานฉบบัอื#นเป็นการชั#วคราว ซึ# ง
รวมถึงขอ้กาํหนดที#ใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยั  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีที#เริ#มใชแ้ละยงัไม่สามารถสรุป
ผลไดใ้นขณะนี&  

4.  ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื#องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัต ิ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีที#สาํคญัตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3 เนื#องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ของพนกังาน
มาถือปฏิบติั  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที#มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี&  
 (หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที#                       
31 ธนัวาคม 2557 

กาํไรหรือขาดทุน:  
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนลดลง 5,946,736 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#นเพิ#มขึ&น 1,839,983 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานลดลง 1,056,507 
กาํไรสุทธิเพิ#มขึ&น 4,130,608 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์เพิ#มขึ&น 5,163,260 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นลดลง 4,130,608 
กาํไรต่อหุ้น:  
กาํไรต่อหุน้ขั&นพื&นฐานเพิ#มขึ&น 0.01 
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5. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี&ยประกนัภยัรับ 

 เบี&ยประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบี&ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยั และเบี&ยประกนัภยัต่อรับหัก
ดว้ยมูลคา่ของกรมธรรมที์#ยกเลิกและการส่งคืนเบี&ยประกนัภยั และปรับปรุงดว้ยสํารองเบี&ยประกนัภยั
ที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้   

 เบี& ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที#ที#มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหน้า 
โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี& ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื#อบริษทัฯได้รับใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

(ข)  รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เมื#อไดโ้อนความเสี#ยงจากการประกนัภยัให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จสําหรับการเอาประกนัภยัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะ
บนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ค) ดอกเบี&ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี& ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แท้จริง เงินปันผลรับ               
ถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที#ที#เกิดรายการ 

(จ) ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มื 

ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ที#คา้งชาํระ 
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5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี&ยประกนัภยัต่อจ่าย 

เบี& ยประกันภยัต่อจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีที#เป็นการเอาประกนัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดย
ทยอยรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) คา่ใชจ่้ายคา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จถือเป็นคา่ใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที#เกิดรายการ 

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะ
บนัทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความคุม้ครองเป็น
รายปี 

(ค) คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ ซึ# งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที#เกี#ยวขอ้งและรายการ
ปรับปรุงคา่สินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับ
คืนอื#น (ถา้มี) และหกัดว้ยคา่สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมื#อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่าย
บริหาร มูลคา่ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเ่กินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง 

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื#อ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที#ไดรั้บแจง้ 

5.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที#ไดม้าและไมมี่ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.4 เบี"ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

เบี&ยประกนัภยัคา้งรับทั&งจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อแสดงดว้ยมูลคา่สุทธิที#จะ
ไดรั้บ โดยบริษทัฯ บนัทึกคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงิน
ไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี& และตามสถานะปัจจุบนัของเบี& ย
ประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคา่ใชจ่้ายในระหวา่งปี 

5.5 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อและเจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํที#วางไว้
จากการรับประกนัภยัต่อและสาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ  

 เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้ง
รับ และรายการคา้งรับอื#นๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ หกัค่าเผื#อหนี&สงสัย
จะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการ
เก็บเงินไม่ได ้ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

 สํารองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึ&นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อที#
เกี#ยวขอ้งของสาํรองเบี&ยประกนัภยั และสาํรองคา่สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

(ข)  เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํที#บริษทัฯ
ถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบี&ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื#นๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สาํรองคา่สินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัรับต่อ 

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื#อเขา้เงื#อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี&  

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) กิจการตั&งใจที#จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั&งใจที#
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที#จ่ายชาํระหนี& สิน 
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5.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื#อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั&นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกาํหนดชาํระในหนึ#งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ#ากว่ามูลค่าตราสารหนี& ตามอตัรา
ดอกเบี&ยที#แทจ้ริง ซึ# งจาํนวนที#ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี&จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี&ยรับ  

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป ซึ# งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากคา่เผื#อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)   

 มูลคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื&อหลงัสุด ณ สิ&นวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี&คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี&ไทย มูลคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปอีกประเภทหนึ#ง บริษทัฯจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดงักล่าวใหม ่โดยใชมู้ลคา่ยติุธรรม ณ วนัที#โอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคา
ตามบญัชีและมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที#โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบ
อื#นของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที#มีการโอนเปลี#ยน 

 เมื#อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.7 เงินให้กู้ยมืและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

 เงินให้กูย้ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ บริษทัฯ ตั&งค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมสําหรับผล
ขาดทุนที#คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี& ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี& จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี#ยงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ 

คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคา่ใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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5.8 ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื#อมราคาสะสมและ 
คา่เผื#อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยน์ั&นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี&  

อาคาร -  20 ปี 
เครื#องตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ - 3 และ 5 ปี 

 คา่เสื#อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไมมี่การคิดคา่เสื#อมราคาสาํหรับที#ดิน 

 บริษทัฯตดัรายการที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั&นออกจากบญัชี 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื#อการด้อยค่าสะสม                   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั&น  

 บริษทัฯตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั&น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื#อมีขอ้บ่งชี& วา่
สินทรัพย์นั&นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ&นปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนที#มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 10 ปี  
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5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีข้อบ่งชี& ว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า          
เมื#อมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น ทั&งนี&  มูลค่าที# 
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

  บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์มีขอ้บง่ชี& ที#แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ที#รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั&น และ           
จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที#รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใชก้าํหนด
มูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั& งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชี                
ของสินทรัพยที์#เพิ#มขึ&นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที#ควรจะเป็น 
หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ            
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

  คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที#จะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื#อไดรั้บ
การแจง้คาํเรียกร้องคา่เสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มูลคา่ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเ่กินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง  

  บริษทัฯไดต้ั&งสํารองเพิ#มเติมสําหรับความเสียหายที#เกิดขึ&นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯ ทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ# งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับความ
สูญเสียที#เกิดขึ&นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสูญเสียที#บริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานแลว้และยงัไมไ่ดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยคา่สินไหมทดแทนที#ไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี  
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5.12 สํารองเบี"ยประกนัภัย 

  สํารองเบี&ยประกนัภยัประกอบดว้ย สํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเสี#ยงภยัที#          
ยงัไมสิ่&นสุด 

(ก) สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้

บริษทัฯบนัทึกสํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดซึ้# งคาํนวณจากเบี&ยประกนัภยัรับก่อนการ             
เอาประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการดงันี&  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที#ยว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลา
คุม้ครองไมเ่กิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกนัภยัรับ ตั&งแต่วนัที#
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ#มมีผลคุม้ครอง 

การประกนัภยัอื#น -  วธีิเฉลี#ยรายวนั (วธีิเศษหนึ#งส่วนสามร้อยหกสิบหา้) 

(ข) สาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

สํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด เป็นจาํนวนเงินที#บริษทัฯสํารองไวเ้พื#อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวขอ้งที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที#ยงัมีผลบงัคบัอยู ่ซึ# งคาํนวณ
โดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#
คาดวา่จะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดกบั
สํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดสูงกวา่สํารอง
เบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่
สิ&นสุดในงบการเงิน 

5.13  ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนกังาน 

 บริษทัฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมป็นคา่ใชจ่้ายเมื#อเกิดรายการ 
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(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี& ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที#เกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน               
ซึ# งบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด            
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระได้
ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น  

5.14  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที#คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เกี#ยวขอ้งนั&น โดยใชอ้ตัราภาษี
ที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษทัฯรับรู้หนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าที#มีความเป็นไปได้
คอ่นขา้งแน่ที#บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กั
ภาษี 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไร           
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั&งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที#เกิดขึ&นเกี#ยวขอ้งกบั
รายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

5.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ              
ถูกบริษทัฯควบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี&  บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลที#มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซึ# งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ          
ที#มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.16 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินที#จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.17 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี& สินที#เป็นตวัเงินซึ# งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี#ยน            
ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.18 ประมาณการหนี"สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี& สินไวใ้นบญัชีเมื#อภาระผกูพนัซึ# งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ&น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื#อปลดเปลื&อง            
ภาระผกูพนันั&น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั&นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ  

5.19  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที#คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที#จะตอ้งจ่ายเพื#อโอน
หนี& สินใหผู้อื้#นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้&อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัที#วดัมูลคา่ บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื&อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี& สิน ยกเวน้ในกรณีที#ไม่มีตลาดที#มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี& สินที#มีลักษณะเดียวกนั
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื&อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที#สามารถสังเกตได้ที#
เกี#ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี& สินที#จะวดัมลูคา่ยติุธรรมนั&นใหม้ากที#สุด  

 ลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี& สินในงบการเงิน
แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที#นาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงันี&  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื&อขายของสินทรัพยห์รือหนี& สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที#มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื#นที#สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี& สิน ไมว่า่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที#ไมส่ามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี#ยวกบักระแสเงินในอนาคตที#ประมาณขึ&น  

 ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั&นของ
มูลคา่ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#ถืออยู ่ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวดัมูลคา่ยุติธรรม
แบบเกิดขึ&นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการในเรื# องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี&                  
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ผลที#เกิดขึ&นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี
ที#สาํคญัมีดงันี&  
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6.1 ค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญของลกูหนี"และเงินให้กู้ยมื 

 ในการประมาณค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสูญของลูกหนี& และเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน          
การประมาณการผลขาดทุนที#คาดวา่จะเกิดขึ&นจากลูกหนี& แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน           
ในอดีต อายขุองหนี& ที#คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยูใ่นขณะนั&น เป็นตน้ 

6.2 ค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั&งค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มื#อฝ่ายบริหารพิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมี 
ขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุปวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยค่าหรือไม่นั&น จาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

6.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินที#ไมมี่การซื&อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื&อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ# งตวัแปรที#ใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรที#มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี#ยงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที#ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมลูคา่ยติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั&นของมูลคา่ยติุธรรม 

6.4 ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น 

 นอกจากนี&  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น 
ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั&น 

6.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีเมื#อมีความเป็นไป
ไดค้อ่นขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวนั&น 
ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เป็นจาํนวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที#คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6.6 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริษทัฯไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายที#เกิดขึ&นแล้วแต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not yet 
reported - IBNR) ซึ# งตอ้งใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที#เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ  

โดยขอ้สมมติหลกัที#ใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซึ# งไดแ้ก่ 
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ค่าสินไหม
ทดแทนเฉลี#ย จาํนวนครั& งของค่าสินไหม เป็นตน้ ในการคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยันี&  จะ
ทาํการวเิคราะห์ตามประเภทของการรับประกนัภยั และตอ้งใชน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuary) ซึ# งเป็น  
ผูที้#มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเขา้ใจในธุรกิจประกนัภยัและความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์
ของบริษทัฯเป็นผูว้ิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
ผลลพัทที์#เกิดขึ&นจริงจึงอาจแตกต่างจากที#ไดป้ระมาณการไว ้

6.7 สํารองความเสี#ยงภัยที#ไม่สิ"นสุด 

สํารองประกนัภยัสําหรับความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู ่        
ซึ# งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ# งอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและ
ประมาณการอยา่งดีที#สุด ณ ขณะนั&น 

6.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ&นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ# งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้  

6.9 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิดขึ&นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ# งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื#อมั#นวา่ความเสียหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกวา่จาํนวนที#ไดบ้นัทึกไว้
แลว้ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เงินสด 2,414,209 4,191,526 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 136,604,369 127,657,086 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อสิ&นกาํหนดระยะเวลา 481,973,832 1,103,658,793 
ตัmวแลกเงิน 50,000,000 10,000,000 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 670,992,410 1,245,507,405 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอื#นที#มีระยะเวลา   
          ครบกาํหนดเกินกวา่  3 เดือนนบัแต่วนัที#ไดม้า (321,504,558) (1,080,691,778) 
 เงินฝากธนาคารที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ (22,653,369) (21,118,032) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,834,483 143,697,595 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํและตัmวแลกเงินมีอตัราดอกเบี&ยระหวา่งร้อยละ 
0.75 ถึง 3.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.50  ต่อปี) 

8. เบี"ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจาํแนกอายตุามเงินตน้ที#คา้งชาํระ
นบัตั&งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบี&ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 

  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัตอ่ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,019,807 358,615,420 229,746 359,864,973 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 117,936 36,312,957 66,614 36,497,507 
คา้งรับ 30 - 59 วนั 424,084 13,091,067 - 13,515,151 
คา้งรับ 60 - 89 วนั 43,869 5,607,818 - 5,651,687 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 183,154 10,638,073 - 10,821,227 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 60,720 4,233,315 43,033 4,337,068 
รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 1,849,570 428,498,650 339,393 430,687,613 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (60,720) (4,233,315) - (4,294,035) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 1,788,850 424,265,335 339,393 426,393,578 
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 (หน่วย: บาท) 
 2557 

  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัตอ่ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 3,587,368 284,756,371 105,378 288,449,117 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 199,286 32,859,645 - 33,058,931 
คา้งรับ 30 - 59 วนั 56,688 10,261,662 8,946 10,327,296 
คา้งรับ 60 - 89 วนั 568 2,733,701 - 2,734,269 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 68,145 4,883,261 - 4,951,406 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 60,802 2,513,201 43,033 2,617,036 
รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 3,972,857 338,007,841 157,357  342,138,055 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (60,802) (2,513,201) - (2,574,003) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 3,912,055 335,494,640 157,357 339,564,052 

สําหรับเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี& ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี& ยประกนัภยั โดยหนี& ที#เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

9. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ  65,517,956 37,919,284 

สาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 418,191,706 405,314,068 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  483,709,662 443,233,352 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อจาํแนกอายุตาม
เงินตน้ที#คา้งชาํระแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 51,453,819 4,052,946 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 14,011,268 33,072,124 

คา้งรับเป็นระยะเวลา 1 - 2  ปี 52,869 794,214 

เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ  65,517,956 37,919,284 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนเพื#อค้า 

(หน่วย: บาท) 

 2558 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ             
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 285,052,833 25,129,945 (53,473,213) 256,709,565 5.59 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 1,212,540 - 1,212,540 0.03 

รวมเงนิลงทุนเพื#อค้า 285,052,833 26,342,485 (53,473,213) 257,922,105 5.62 

(หน่วย: บาท) 

 2557 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ              
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 198,628,751 20,043,647 (29,398,272) 189,274,126 4.37 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 175,282 - 175,282 - 

รวมเงนิลงทุนเพื#อค้า 198,628,751 20,218,929 (29,398,272) 189,449,408 4.37 
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(ข) เงินลงทุนเผื#อขาย 

(หน่วย: บาท) 

 2558 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ                
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ 10,000,000 340,441 - 10,340,441 0.23 
หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 150,093,940 5,866,061 - 155,960,001 3.40 
หุน้ทุน 51,242,927 101,462,867 (1,710,220) 150,995,574 3.29 

หน่วยลงทุน 1,511,731,205 63,387,770 (45,005,076) 1,530,113,899 33.34 

รวม 1,723,068,072 171,057,139 (46,715,296) 1,847,409,915 40.26 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (176,283) - - (176,283) - 

รวมเงนิลงทุนเผื#อขาย 1,722,891,789 171,057,139 (46,715,296) 1,847,233,632 40.26 

(หน่วย: บาท) 

 2557 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ                
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ 10,000,000 278,149 - 10,278,149 0.24 
หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 85,093,940 3,624,149 - 88,718,089 2.05 
หุน้ทุน 55,475,876 114,404,091 (403,043) 169,476,924 3.91 

หน่วยลงทุน 638,953,732 51,401,850 (26,174,004) 664,181,578 15.34 

รวม 789,523,548 169,708,239 (26,577,047) 932,654,740 21.54 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (176,283) - - (176,283) - 

รวมเงนิลงทุนเผื#อขาย 789,347,265 169,708,239 (26,577,047) 932,478,457 21.54 
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(ค) เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

 

ราคาทุน/ราคาทุน                       
ตดัจาํหน่าย 

ร้อยละของ                  
เงินลงทุน                

ในหลกัทรัพยต์อ่                    
สินทรัพยร์วม 

ราคาทุน/ราคาทุน                       
ตดัจาํหน่าย 

ร้อยละของ                  
เงินลงทุน                

ในหลกัทรัพยต์อ่                    
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 36,587,132 0.80 181,748,243 4.20 
สลากออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ 25,000,000 0.54 25,000,000 0.58 

รวม 61,587,132 1.34 206,748,243 4.78 

หลกัทรัพย์เอกชน     
พนัธบตัรเอกชน - - 30,000,000 0.69 

หุน้กู ้ 841,000 0.02 841,000 0.02 

รวม 841,000 0.02 30,841,000 0.71 
หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (841,000) (0.02) (841,000) (0.02) 

รวม - - 30,000,000 0.69 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที#ครบกาํหนด

เกนิกว่า 3 เดอืน   

  

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 336,093,806 7.32 1,092,733,424 25.24 

รวม 336,093,806 7.32 1,092,733,424 25.24 

รวมเงนิลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 397,680,938 8.66 1,329,481,667 30.71 

(ง) เงินลงทุนทั#วไป 

  (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

 

ราคาทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม ราคาทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

เงินลงทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการ                
ของตลาดในประเทศ 3,720,650 0.08 4,025,455 0.09 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ - - (304,805) (0.01) 

รวมเงินลงทุนทั#วไป 3,720,650 0.08 3,720,650 0.08 
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี" 

เงินลงทุนในตราสารหนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีระยะเวลาคงเหลือนบัจากวนัสิ&นปีดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 

 ครบกาํหนด  

 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื#อขาย      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ - - 10,000,000 - 10,000,000 
หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 93,940 15,000,000 105,000,000 30,000,000 150,093,940 

รวม 93,940 15,000,000 115,000,000 30,000,000 160,093,940 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 219,536 3,237,220 2,749,746 6,206,502 

รวมเงินลงทุนเผื#อขาย  93,940 15,219,536 118,237,220 32,749,746 166,300,442 

เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 100,000 1,011,767 20,331,540 15,143,825 36,587,132 

สลากออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ - 25,000,000 - - 25,000,000 

รวม 100,000 26,011,767 20,331,540 15,143,825 61,587,132 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวม - - - - - 

เงินฝากสถาบันการเงนิที#ครบกาํหนด                           

เกนิกว่า 3 เดอืน 

     

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ - 336,009,688 84,118 - 336,093,806 

รวม - 336,009,688 84,118 - 336,093,806 

รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 100,000 362,021,455 20,415,658 15,143,825 397,680,938 
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(หน่วย: บาท) 
 2557 
 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื#อขาย 
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
หุน้กูรั้ฐวสิาหกิจ - - 10,000,000 -    10,000,000 
หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 93,940 - 45,000,000 40,000,000 85,093,940 
รวม 93,940 - 55,000,000 40,000,000 95,093,940 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - - 1,338,316 2,563,982 3,902,298 
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย - สุทธิ 93,940 - 56,338,316 42,563,982 98,996,238 

เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย - 155,107,169 11,475,367 15,165,707 181,748,243 
สลากออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ - - 25,000,000 - 25,000,000 
รวม - 155,107,169 36,475,367 15,165,707 206,748,243 
หลกัทรัพย์เอกชน      
พนัธบตัรเอกชน - 20,000,000 10,000,000 - 30,000,000 
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 
รวม 841,000 20,000,000 10,000,000 - 30,841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 
รวม - 20,000,000 10,000,000 - 30,000,000 
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกนิกว่า 3 เดอืน      
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ - 1,092,733,424 - - 1,092,733,424 
รวม - 1,092,733,424 - - 1,092,733,424 
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด - 1,267,840,593 46,475,367 15,165,707 1,329,481,667 

10.3 องค์ประกอบอื#นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 143,131,192 81,567,138 
ตีมลูค่าเงินลงทุนเพิ#ม (ลด) ระหวา่งปี (12,390,190) 65,749,938 

กาํไรจากการขายระหวา่งปีที#รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (6,399,159) (4,185,884) 

ยอดคงเหลือปลายปี 124,341,843 143,131,192 

หกั: ภาษีเงินได ้ (24,868,368) (28,626,238) 

ยอดคงเหลือปลายปี – สุทธิจากภาษีเงินได ้ 99,473,475 114,504,954 
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10.4 เงินลงทุนที#ติดภาระผกูพนั 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน จาํนวน 14.6 
ลา้นบาท (2557: 12.0 ลา้นบาท) ไปวางคํ&าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#น
ประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#รถยนต์ตกเป็นผูต้้องหา และเป็นหลักประกนัการออกหนังสือ                      
ค ํ&าประกนัที#ธนาคารฯออกใหใ้นนามบริษทัฯ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดน้าํพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจาํนวน 1.3 ลา้นบาท (2557: 1.5 
ลา้นบาท) ไปวางคํ&าประกนัซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 นอกจากนั&น บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 29 และ 30  

11.  เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้ืมและดอกเบี&ยคา้งรับทั&งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานตาม
โครงการสวสัดิการ สามารถแยกตามอายหุนี& เงินตน้และดอกเบี&ยคา้งรับ ไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

(หน่วย: บาท) 

 2558 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย               
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย                
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย                  
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 5,728,141 - 2,268,038 - 7,996,179 - 7,996,179 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ     

   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,137,894 - - 3,201,091 1,137,894 4,338,985 

รวม 8,929,232 1,137,894 2,268,038 - 11,197,270 1,137,894 12,335,164 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (3,201,091) (1,137,894) - - (3,201,091) (1,137,894) (4,338,985) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 5,728,141 - 2,268,038 - 7,996,179 - 7,996,179 

 2557 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย               
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย                
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย            
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 8,281,179 - 2,689,641 - 10,970,820 - 10,970,820 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ     

   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,137,895 - - 3,201,091 1,137,895 4,338,986 

รวม 11,482,270 1,137,895 2,689,641 - 14,171,911 1,137,895 15,309,806 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (3,201,091) (1,137,895) - - (3,201,091) (1,137,895) (4,338,986) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 8,281,179 - 2,689,641 - 10,970,820 - 10,970,820 
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ทรัพยสิ์นที#ใช้เป็นหลักประกนัเงินให้กู้ยืมนั&นส่วนใหญ่ประกอบด้วยที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง มูลค่าตาม
สัญญาจาํนองของทรัพยสิ์นไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณาค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารขอกูย้มื การจ่ายชาํระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริษทัฯคิด
ดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต่้อเนื#องครั& งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต่้อเนื#อง
ครั& งต่อไปเพิ#มอีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกาํหนดวงเงินกูย้มืของแต่ละโครงการดงันี&  

โครงการ หลกัประกนั วงเงิน 

เงินกูก้รณีจาํเป็นทั#วไป บุคคล -  ไม่เกิน 4  เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 
เงินกูเ้พื#อซื&อที#อยูอ่าศยั ที#ดินและ/หรือ                                 

สิ#งปลูกสร้าง 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน                    

ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที#ดินเปล่า 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน                  

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้าง 
เงินกูซ่้อมแซมที#อยูอ่าศยั บุคคลและ/หรือ

หลกัทรัพย ์
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน                       

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#อยูอ่าศยั 

12. ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 ที#ดิน อาคาร เครื#องตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2557 144,614,780  166,258,786  96,121,497   101,341,138   84,312,865  592,649,066 
ซื&อเพิ#ม 18,051,000 14,949,000 3,926,773 2,848,786 4,348,437 44,123,996 
จาํหน่าย - - - (1,403,407) (4,083,747) (5,487,154) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 162,665,780 181,207,786 100,048,270 102,786,517 84,577,555 631,285,908 
ซื&อเพิ#ม 22,712,000 16,318,000 1,982,543 7,917,905 11,007,103 59,937,551 
จาํหน่าย - - (7,134,359) (3,955,344) (15,913,518) (27,003,221) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 185,377,780 197,525,786 94,896,454 106,749,078 79,671,140 664,220,238 

ค่าเสื#อมราคาสะสม       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2557 - 142,440,878 87,099,793 83,717,138 56,398,836 369,656,645 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 2,689,196 3,458,822 8,119,266 10,801,728 25,069,012 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับ       
   ส่วนที#จาํหน่าย - - - (1,400,696) (3,441,390) (4,842,086) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 - 145,130,074 90,558,615 90,435,708 63,759,174 389,883,571 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 3,126,486 3,280,812 7,568,617 8,953,231 22,929,146 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับ       
   ส่วนที#จาํหน่าย - - (7,073,384) (3,984,745) (15,081,711) (26,139,840) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 - 148,256,560 86,766,043 94,019,580 57,630,694 386,672,877 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 162,665,780 36,077,712 9,489,655 12,350,809 20,818,381 241,402,337 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 185,377,780 49,269,226 8,130,411 12,729,498 22,040,446 277,547,361 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2557    25,069,012 

2558    22,929,146 
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 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ#งซึ# งตดัคา่เสื#อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 319.0 ลา้นบาท 
(2557: 334.6 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(หน่วย: บาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2557 41,413,225 

ซื&อเพิ#ม 1,368,718 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 42,781,943 

ซื&อเพิ#ม  1,422,100 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 44,204,043 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2557 31,839,611 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,761,057 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 33,600,668 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,831,035 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 35,431,703 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 9,181,275 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 8,772,340 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี  
2557 1,761,057 

2558 1,831,035 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ# งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 27.3 ล้านบาท 
นอกจากนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้านคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ 10,701,640 11,499,491 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 56,891,732 44,245,172 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดร้ายงานให้

บริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหมทดแทน 9,707,327 3,762,764 
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ 5,426,146 1,835,869 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 15,417,810 14,978,789 

รวม 98,144,655 76,322,085 

หนี"สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   

ผลกาํไรจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 24,868,368 28,626,238 

รวม 24,868,368 28,626,238 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 73,276,287 47,695,847 

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที#คาํนวณตามเกณฑ ์ 21,643,922 29,907,728 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 32,020 143,420 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั#วคราวและ               

การกลบัรายการผลแตกต่างชั#วคราว (22,575,269) 4,156,631 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที#แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (899,327) 34,207,779 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปีสิ&นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้ง:   
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี#ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนใน                                      

หลกัทรัพยเ์ผื#อขาย             
(3,757,870) 12,312,810 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั             

752,699 (1,032,652) 

 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที#ใช้
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งันี&   

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21,424,549 217,305,259 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 4,284,910 43,461,052 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 32,020 143,420 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที#ไม่ถือเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (5,216,257) (9,396,693) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้#แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (899,327) 34,207,779 
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15. สินทรัพย์อื#น 
  (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี – สุทธิ 205,149,839 239,956,170 
เบี&ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 121,269,686 95,415,859 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 49,038,326 41,372,903 
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 8,064,121 9,076,386 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 46,980,202 54,479,111 
อื#น ๆ 40,266,251 38,745,131 
รวมสินทรัพยอื์#น 470,768,425 479,045,560 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน 
จาํนวน 8.1 ลา้นบาท (2557: 9.1 ลา้นบาท) วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผู ้
ขบัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 

16. เจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เบี&ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 68,256,556 84,396,848 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 290,400,647 269,364,960 

รวมเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 358,657,203 353,761,808 

17. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 842,491,575 989,553,700 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
   ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นระหวา่งปี 1,857,128,617 1,777,058,965 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
   ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,792,010,181) (1,924,121,090) 

ยอดคงเหลือปลายปี 907,610,011 842,491,575 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที#เกิดจาก
สัญญารับประกนัภยัต่อจาํนวน 0.8 ลา้นบาท (2557: 1.7 ลา้นบาท)  
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18. สํารองเบี"ยประกนัภัย 

 สาํรองเบี&ยประกนัภยั หมายถึง ภาระผกูพนัตามสัญญาประกนัภยั ซึ# งเป็นจาํนวนที#สูงกวา่ระหวา่งสํารองเบี&ย
ประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

18.1  สํารองเบี"ยประกนัภัยที#ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,462,720,593 1,416,400,738 
เบี&ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 3,125,705,031 3,049,691,014 
เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดใ้นปีนี&  (3,014,325,147) (3,003,371,159) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,574,100,477 1,462,720,593 

18.2  สํารองความเสี#ยงภัยที#ยงัไม่สิ"นสุด 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 995,881,124 928,663,043 
ประมาณการค่าสินไหมที#จะเกิดขึ&นในปีนี&  1,647,690,656 1,706,058,464 
ความเสี#ยงภยัที#หมดสิ&นไปแลว้ในปีนี&  (1,570,158,330) (1,638,840,383) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,073,413,450 995,881,124 

19. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่ายประกอบดว้ยรายการดงันี&  

(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั&นของพนกังาน 28,467,702 60,906,962 

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 77,089,053 74,893,944 

รวม 105,556,755 135,800,906 
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จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ# งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื#อออกจากงานแสดงได้
ดงันี&    

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 74,893,944 64,480,525 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,467,315 4,543,016 
ตน้ทุนดอกเบี&ย 2,621,288 2,837,143 

รวมส่วนที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 8,088,603 7,380,159 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น   
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (843,296) 6,554,447 
ส่วนที#เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,920,198) (1,391,187) 

รวมส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น (3,763,494) 5,163,260 
ผลประโยชนที์#จ่ายในระหวา่งปี (2,130,000) (2,130,000) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 77,089,053 74,893,944 

 คา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที#รวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ&นสุด
วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 3,594,536 2,827,040 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 2,453,439 2,463,243 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 2,040,628 2,089,876 

รวมค่าใชจ่้ายที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 8,088,603 7,380,159 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ& าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 14.8 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 1.4 ลา้นบาท   
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สมมติฐานที#สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2558 2557 

อตัราคิดลด 3.1 3.5 
อตัราการขึ&นเงินเดือน 5.5 6.0 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ&นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 – 12.0 0.0 – 12.0 

 ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราเพิ#มขึ&นร้อยละ 0.5 ต่อปี อตัราลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราคิดลด หนี& สินลดลง 3.8 หนี& สินเพิ#มขึ&น 4.1 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  หนี& สินเพิ#มขึ&น 4.1 หนี& สินลดลง 3.9 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน หนี& สินลดลง 0.9 หนี& สินเพิ#มขึ&น 0.9 

20. หนี"สินอื#น 

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เบี&ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 258,371,694 220,033,029 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 91,627,452 71,085,973 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 35,911,998 45,297,747 
เจา้หนี&จากการซื&อหลกัทรัพย ์ - 579,876 
ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 52,645,980 35,655,185 
เจา้หนี& อื#น 61,201,298 24,042,841 

อื#น ๆ 49,489,464 33,024,982 

รวมหนี& สินอื#น 549,247,886 429,719,633 

21.   ทุนจดทะเบียน 

 เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จาก 151.5 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 303.0 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 151.5 ลา้นหุ้น มูลค่า 
หุ้นละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ# งบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ#มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เมื#อวนัที# 28 เมษายน 2558 



32 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ# งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี& จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดอ้นุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10.3 
ลา้นบาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 

23.   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้ายพนกังานที#ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ   
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 81,394,514 83,598,300 

ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#   
   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 81,336,626 84,426,347 
ค่าภาษีอากร 5,088,104 3,868,434 
หนี& สูญและหนี&สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,286,202 (714,738) 
ค่าบริการงานสนบัสนุน 96,076,306 99,434,441 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 37,011,853 32,690,873 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 31,629,293 30,015,315 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 333,822,898 333,318,972 

24.  ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกบัพนักงาน 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินเดือนและโบนสั 257,258,967 280,299,238 
เงินประกนัสงัคม 5,177,866  5,162,536 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 11,057,022  10,605,670 
ผลประโยชนอื์#นๆ 18,082,772 16,251,841 

รวมค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัพนกังาน 291,576,627 312,319,285 
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25.  กองทุนสํารองเลี"ยงชีพ  

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 และเงินที#บริษทัฯ 
จ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี&บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนที#ไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงั ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 11.1 
ลา้นบาท (2557: 10.6 ลา้นบาท) 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น) ด้วยจาํนวน             
ถัวเฉลี#ยถ่วงนํ& าหนักของหุ้นสามัญที#ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนที#
เปลี#ยนไปของจาํนวนหุน้สามญัที#เกิดจากการออกหุน้ปันผล  

 เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็น
เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวน 151.5 ล้านหุ้นให้แก่                    
ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ดงันั&น ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้จึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญั
ที#ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ&นตั&งแต่วนัเริ#มตน้ของงวดแรกที#
เสนอรายงาน 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัที#ออกอยูร่ะหวา่งงวด (หุน้) 303,000,000 151,500,000 
จาํนวนหุน้ปันผลที#ออกเพิ#มในปี 2558 (หุน้) - 151,500,000 

รวม (หุน้) 303,000,000 303,000,000 

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 22,323,876 183,097,480 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.07 0.60 
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27. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที#สําคญักบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั (สัมพนัธ์โดยการมีกรรมการร่วมกนั
และการถือหุ้น) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที#ตกลงกนัระหว่าง   
บริษทัฯและกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั&น ซึ# งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)     
เบี&ยประกนัภยัจ่ายตอ่ 148,044,121 112,389,959 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัตอ่

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัตอ่ 

คา่บาํเหน็จรับ 61,186,615 41,484,960 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
คา่สินไหมทดแทนรับคืน 22,362,961  31,392,145 ตามที#เกิดจริงตามสดัส่วนในสญัญา 
เบี&ยประกนัภยัรับตอ่ 63,343 119,439 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัตอ่

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัตอ่ 

คา่บาํเหน็จจ่าย 61,809 56,505 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั      
เงินสมทบจ่าย 10,938,244 11,405,328 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกนัภยัที#

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้#น 6,450,342 5,951,002 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

เงินปันผลรับ 3,518,150 - ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)                         
เงินปันผลรับ - 59,202 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จาํกดั                                                      
เงินปันผลรับ 20,250 60,750 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท เจ แอนด์ เอ จลิเวลรี# จาํกดั    
เบี&ยประกนัภยัรับ 84,660 84,660 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือที#มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#
เกี#ยวขอ้งกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

บริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทุน 10,054,490 12,778,299 
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 51,463,751 40,715,761 
เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ 1,325,350 - 
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 
เงินสมทบคา้งจ่าย 2,824,822 2,640,178 
บริษทั ท.ีไอ.ไอ. จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 ในระหวา่งปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
   2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั&น  72,473,711 74,767,867 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  5,822,419 5,933,229 

รวม  78,296,130 80,701,096 

28. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหวา่งปี ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2557 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 168.33 1.11 
(จ่ายปันผลเป็นเงินสดและ
หุน้ปันผล) 

 เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2558   

เงินปันผลประจาํปี 2556 
(จ่ายปันผลเป็นเงินสด) 

ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
เมื#อวนัที# 3 เมษายน 2557 

48.48 0.32 
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29.   หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ ว ันที#  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล  15.1 16.2 15.2 16.0 
รวม 15.1 16.2 15.2 16.0 

30.  ทรัพย์สินที#จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินสํารองประกนัภยักบันายทะเบียน
ตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 2557 

 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน               
ตดัจาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนด
เกินกวา่ 3 เดือน 100.0 100.0 120.0 120.0 

บตัรเงินฝาก 130.0 130.0 30.0 30.0 
หุน้กู ้ 30.0 32.2 - - 

พนัธบตัรรัฐบาล  - - 145.1 145.3 

รวม 260.0 262.2 295.1 295.3 

31. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 32,336,526 24,714,956 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัระหวา่งปี 7,812,357 7,621,570 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 40,148,883 32,336,526 
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32. ภาระผกูพนัและหนี"สินที#อาจจะเกดิขึ"น 

32.1 ภาระผกูพนัเกี#ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที#เกี#ยวข้องกับการเช่าพื&นที#อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั&งสิ&น
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที#บอกเลิกไมไ่ดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายชาํระ 2558 2557 

ภายใน 1 ปี 0.3 0.9 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 0.4 0.4 

32.2  หนังสือคํ"าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือคํ&าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวน 0.8 ลา้นบาท (2557 : 0.8 ลา้นบาท) ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

32.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคดีที#ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจํานวนประมาณ 76.2 ล้านบาท               
(ทุนทรัพยที์#ถูกฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไมสิ่&นสุด อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 21.9 ลา้นบาท 
และมีส่วนที#จะได้รับคืนจากการประกนัภยัต่อ จาํนวนประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ# งฝ่ายบริหารเชื#อว่าสํารอง              
เผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นจาํนวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (2557: 148.3 ล้านบาท 16.9 ล้านบาท และ 2.9           
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

33. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และเพื#อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน
บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภยัรถ  และประกนัภยัเบด็เตล็ด  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที#นาํเสนอนี&สอดคลอ้ง
กบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที#ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  ทั&งนี&ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร 

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ# งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที#ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       
งบการเงิน  
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การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที#รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี&  
 (หน่วย: บาท) 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      

เบี&ยประกนัภยัรับ 176,717,954 16,026,478 2,366,506,716 566,453,883 3,125,705,031 

หกั: เบี&ยประกนัภยัต่อ (125,375,494) (5,095,502) (287,244,959) (284,037,372) (701,753,327) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 51,342,460 10,930,976 2,079,261,757 282,416,511 2,423,951,704 
หกั: สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็น
รายได ้ 1,947,361 (793,406) (104,904,396) (12,728,016) (116,478,457) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายได ้ 53,289,821 10,137,570 1,974,357,361 269,688,495 2,307,473,247 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 52,767,002 329,934 101,150,190 66,162,423 220,409,549 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 106,056,823 10,467,504 2,075,507,551 335,850,918 2,527,882,796 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย                           
ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 25,501,084 358,066 1,344,465,757 144,829,176 1,515,154,083 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 39,690,374 1,181,278 419,191,356 85,444,880 545,507,888 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 5,567,353 602,870 145,947,392 31,059,671 183,177,286 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง   
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 10,938,244 - 10,938,244 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 70,758,811 2,142,214 1,920,542,749 261,333,727 2,254,777,501 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน 35,298,012 8,325,290 154,964,802 74,517,191 273,105,295 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (333,822,898) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภัย      (60,717,603) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     77,153,756 
กาํไรจากเงินลงทุน     26,242,447 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม     (17,951,385) 

รายไดอ้ื#น     13,714,966 

กาํไรจากการดําเนินงาน     38,442,181 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.     (8,312,357) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั     (7,812,357) 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั          (892,918) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     21,424,549 
รายไดภ้าษีเงินได ้     899,327 

กาํไรสําหรับปี     22,323,876 
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(หน่วย: บาท) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      

เบี&ยประกนัภยัรับ 176,835,809  14,109,442  2,277,890,749  580,855,014  3,049,691,014  

หกั: เบี&ยประกนัภยัต่อ (124,790,039) (5,217,837) (302,169,345) (326,676,235) (758,853,456) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 52,045,770  8,891,605  1,975,721,404  254,178,779  2,290,837,558  
หกั: สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็น
รายได ้ (7,682,116) (1,021,496) (19,119,337)  (30,341,964)  (58,164,913) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายได ้ 44,363,654  7,870,109  1,956,602,067  223,836,815  2,232,672,645  

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 58,052,785  370,113  122,090,183  57,926,190  238,439,271  

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 102,416,439  8,240,222  2,078,692,250 281,763,005  2,471,111,916  

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย                           
ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน (2,726,364) 6,354,239 1,224,919,151 153,080,963 1,381,627,989 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 37,663,454  1,314,553  402,304,635  79,438,972  520,721,614  
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 6,464,149 512,744 146,139,473 32,111,825 185,228,191 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง   
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 11,405,328 - 11,405,328 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 41,401,239 8,181,536 1,784,768,587 264,631,760 2,098,983,122 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงาน 61,015,200 58,686 293,923,663 17,131,245 372,128,794 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (333,318,972) 

กาํไรจากการรับประกนัภัย     38,809,822 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     100,001,896  
กาํไรจากเงินลงทุน     10,778,138  
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม      70,534,503  

รายไดอ้ื#น     13,855,087  

กาํไรจากการดําเนินงาน     233,979,446 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.      (8,121,570) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั      (7,621,570) 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั           (931,047) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     217,305,259 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (34,207,779) 

กาํไรสําหรับปี     183,097,480 
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สินทรัพยแ์ละหนี& สินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี&   

 (หน่วย: บาท) 
 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์       
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 204,494,182 2,929,074 680,319,849 333,714,873 3,368,486,338 4,589,944,316 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 167,134,724 2,316,481 636,849,220 316,737,470 3,206,809,875 4,329,847,770 
หนี"สิน      
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 373,014,504 7,084,102 2,199,088,653 623,617,300 292,367,773 3,495,172,332 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 279,064,516 8,280,143 2,051,007,292  581,974,234 308,219,326 3,228,545,511 

ข้อมูลเกี#ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดงันั&น รายไดแ้ละสินทรัพยที์#แสดงอยูใ่น        
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลลกูค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีเบี& ยประกนัภยัรับจากบริษัทนายหน้า             
รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,580.6 ลา้นบาท และ 1,473.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

34.  เครื#องมือทางการเงิน 

 เครื# องมือทางการเงินที#สําคญัของบริษทัฯตามที#นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื#องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า              
เงินสด เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืมและเจา้หนี&
บริษทัประกนัภยัต่อ บริษทัฯมีความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบัเครื#องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี#ยงดงันี&   

34.1 ความเสี#ยงด้านการให้สินเชื#อ  

 ความเสี# ยงจากการให้สินเชื#อ คือ ความเสี# ยงที#บริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื#องมาจากการ              
ที#คูส่ัญญาของบริษทัฯจะไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัที#ระบุไวใ้นเครื#องมือทางการเงินได ้

 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการให้สินเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกบัเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
และเงินใหกู้ย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี#ยงนี&โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมวงเงิน
สินเชื#อที#เหมาะสม ดงันั&น บริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที#เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื#อ 
นอกจากนี&  ความเสี#ยงเกี#ยวกบัการกระจุกตวัของสินเชื#อซึ# งเกิดจากเบี& ยประกนัภยัคา้งรับไม่มีสาระสําคญั
เนื#องจากผูเ้อาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที#แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ใน               
ประเทศไทย จาํนวนเงินสูงสุดที#บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื#อ คือ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวหกัดว้ยคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตามที#แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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34.2 ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี#ยงที#บริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เนื#องมาจากการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี& ย อตัราแลกเปลี#ยนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ# งส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ เนื#องจากบริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั&น ความ
เสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี& ยและความเสี# ยงจากการ
เปลี#ยนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ทา่นั&น 

 ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี"ย 

 ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย คือ ความเสี#ยงที#มูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื#องจากการ
เปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ยในตลาด 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยท์างการเงินที#สาํคญัสามารถจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี&ย และ
สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที#มีอตัราดอกเบี&ยคงที#สามารถจาํแนกตามวนัที#ครบกาํหนด หรือวนัที#มีการ
กาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่(หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหมถึ่งก่อน) ไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 

 มีอตัราดอกเบี&ยคงที# อตัราดอกเบี&ย   

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหมห่รือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลงตาม  อตัรา 

 เกินกาํหนด ภายใน1 ปี 1 - 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบี&ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการเทียบเทา่เงินสด - 187,815,905 - - 136,604,369 324,420,274 0.75 - 3.00 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 100,000 26,011,767 30,671,981 15,143,825 - 71,927,573 1.00 - 5.00 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 15,219,536 107,896,779 32,749,746 - 155,960,001 3.30 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 336,009,688 84,118 - - 336,093,806 0.50 - 3.20 

เงินให้กูย้มื - 38,169 3,616,727 4,341,283 - 7,996,179 5.50 - 12.50 
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(หน่วย: บาท) 
 2557 

 มีอตัราดอกเบี&ยคงที# อตัราดอกเบี&ย   

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหมห่รือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลงตาม  อตัรา 

 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบี&ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการเทียบเทา่เงินสด - 11,848,983 - - 127,657,086 139,506,069 0.75 - 3.50 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ - 155,107,169 46,753,516 15,165,707 - 217,026,392 1.00 - 5.00 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 20,000,000 56,060,167 42,563,982 - 118,718,089 3.30 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 1,092,733,424 - - - 1,092,733,424 1.50 - 3.30 

เงินให้กูย้มื - 100,084 5,055,563 5,815,173 - 10,970,820 5.50 - 12.50 

นอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินขา้งตน้ บริษทัฯยงัมีเงินสด เบี& ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในตราสารทุนและเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ ซึ# งมูลค่าของรายการดงักล่าวไม่มี
ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี#ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุน ที#อาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมลูคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์# งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

34.3 ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี#ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี#ยงที#บริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้มื#อครบกาํหนด 
เนื#องจากไม่สามารถเปลี#ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยซึ์# งมีตลาดซื&อขายคล่อง และสําหรับเบี& ยประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที#เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เช่นกนั 
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34.4 มูลค่ายุติธรรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยที์#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดย
แยกแสดงตามลาํดบัชั&นของมูลคา่ยติุธรรม ไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่   

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตามบญัชี 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วย            

มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้    
หุน้ทุน 256,709,565 - - 256,709,565 256,709,565 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,212,540 - - 1,212,540 1,212,540 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 
หุน้กู ้ -    166,300,442 -   166,300,442 166,300,442 
หุน้ทุน 150,819,291 - - 150,819,291 150,819,291 
หน่วยลงทุน 121,061,424 1,409,052,475 - 1,530,113,899 1,530,113,899 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#เปิดเผย            

มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,834,483 - - 326,834,483 326,834,483 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
พนัธบตัร - 37,966,203 - 37,966,203 36,587,132 
สลากออมทรัพย ์ 25,000,000 - - 25,000,000 25,000,000 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 336,009,688 84,118 - 336,093,806 336,093,806 

เงินลงทุนทั#วไป - - 144,983,556 144,983,556 3,720,650 
เงินใหกู้ย้มื - 8,045,104 - 8,045,104 7,996,179

การจดัลาํดบัชั&นของมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 เป็นไปตามที#กาํหนด
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.19  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินไม่แตกต่างกบัมูลค่ายุติธรรมอยา่งเป็น
สาระสาํคญั 
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 วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยู่กบัลกัษณะของเครื# องมือทางการเงิน โดยบริษทัฯใช้วิธีการและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินดงันี&  

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที#จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั&น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที#แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี&แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทย 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที#เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่
อยูใ่นความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลคา่หรือมูลคา่ตามบญัชี (Book value)  

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมที#ใชอ้ตัราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแส
เงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบี&ยปัจจุบนั 

35. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซึ้# งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื#องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูที้#เกี#ยวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดาํรงเงินกองทุนตามความเสี#ยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื#อวนัที# 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ที#ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปีของบริษทัฯ เพื#อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 
2558 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั&งสิ&น 15.2 ล้านบาท โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที# 4 
พฤษภาคม 2559 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 26 กุมภาพนัธ์ 2559 


