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สารบัญ
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
สารจากประธานกรรมการ
รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
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ผูบริหาร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำนักงานสาขา
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป (ลานบาท)

2560

2561

2562

เปลีย่ นแปลง รอยละ
2562/2561

2561

2562

เปลีย่ นแปลง รอยละ
2562/2561

สินทรัพยรวม
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยลงทุน
หนี้สินรวม
รวมสวนของเจาของ

5,208.20
1,656.11
237.38
3,057.62
4,037.24
1,170.96

5,642.09
1,963.04
227.32
3,290.86
4,394.33
1,247.75

6,533.37
2,333.90
224.22
3,812.56
5,213.32
1,320.05

15.80
18.89
-1.36
15.85
18.64
5.79

5,649.44
1,964.52
229.77
3,269.46
4,396.79
1,252.65

6,530.72
2,336.17
225.30
3,786.34
5,217.15
1,313.57

15.60
18.92
-1.95
15.81
18.66
4.86

2,508.98 2,975.31 3,464.00
2,737.29 3,217.33 3,733.69
1,562.50 1,687.29 2,070.38
422.91
474.16 536.83
(8.58)
(63.01) 113.02
96.92
27.62 148.66
33.91
140.64 140.07
33.91
140.64 140.07
34.25
115.37 116.09

16.42
16.05
22.70
13.22
-107.60
438.26
-0.40
-0.40
0.62

2,977.82 3,466.59
3,219.83 3,736.28
1,690.06 2,073.43
480.98 542.19
(15.12)
105.44
23.22 136.73
135.96 136.14
135.96 136.14
110.69 112.16

16.41
16.04
22.68
12.73
-114.34
488.78
0.13
0.13
1.32

ผลประกอบการในรอบป (ลานบาท)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รวมรายได
คาสินไหมและคาใชจายในการจัดการสินไหม
คาใชจายในการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุน และรายไดอื่นๆ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
กำไรสุทธิสำหรับงวด
เทียบเปนตอหุน (บาท)
มูลคาที่ตราไวตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน
กำไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
ราคาหุน ณ วันสิ้นป
ราคาปดเทียบกับกำไรสุทธิ(เทา)

1.00
3.86
0.11
0.07
61.93
4.54
40.16

1.00
4.12
0.38
0.20
52.53
4.06
10.66

1.00
4.36
0.38
0.20
52.20
3.76
9.81

0.68%
3.01%

2.13%
9.54%

1.91%
9.04%

0.00
5.79
0.62
0.00
-0.62
-7.39
-7.96

1.00
4.13
0.37
0.20
54.75
4.06
11.11

1.00
4.34
0.37
0.20
54.03
3.76
10.16

2.04%
9.09%

1.84%
8.74%

อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ)
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
ผลตอบแทนตอสวนของเจาของ
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0.00
4.86
1.32
0.00
-1.31
-7.39
-8.60

อัตราสวนเงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย (%)
(งบไตรมาส 3)
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สารจากประธานกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวา ป 2562 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 2.6 และมีแนวโนมขยายตัวรอยละ
2.7–3.7 สำหรับป 2563 โดยมีปจ จัยสนับสนุนสำคัญ จากดานการใชจา ยภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐและเอกชน การสงออกภายใตแนวโนมการปรับตัวดีขน้ึ
อยางชาๆ ของเศรษฐกิจโลก การดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการทองเที่ยว
ตลอดป 2562 ที่ผานมา บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบคอบ ซึ่งเปนผลใหผลการดำเนินงาน
ของบริษทั ฯ ยังคงมีผลงานทีน่ า พอใจดวยอัตราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยรับสูงกวาตลาดประกันวินาศภัยทัง้ ระบบ โดยทางกลุม บริษทั ฯ สามารถทำเบีย้ ประกันภัยรับ
รวม ไดถึง 4,809,543,733 บาท
ในป 2562 ทางบริษทั ไดรบั เสียงตอบรับจากลูกคาอยางดียง่ิ กับผลิตภัณฑ “ประกันรถเปดปด” ทีเ่ ปดตัวไวเมือ่ ป 2559 ซึง่ พัฒนาอยางตอเนือ่ งในป 2560 ดวยฟงกชนั
การเปด-ปดประกันภัยรถยนตไดอัตโนมัติ ดวยอุปกรณ “TBeacon” ป 2561 ดวยอุปกรณ “USB TBeacon” และ ป 2562 บริษัทฯ ไดพัฒนานวัตกรรมดาน
ประกันภัยอยางตอเนื่อง มีการเปดตัว TVI Connect ระบบเปด-ปดประกันอัจฉริยะ เปลี่ยนประสบการณเปดปดใหม งายยิ่งขึ้นดวยการนำเทคโนโลยี NB-IoT
มาใชจริงในวงการประกันภัย ดวยความรวมมือของผูน ำนวัตกรรมระดับโลก ทัง้ ผูใ หบริการเครือขายโทรคมนาคมอันดับ 1 ของไทยอยาง AIS และผูใ หบริการระบบ
ฐานขอมูลอันดับ 1 ของโลกอยาง AWS มาผนึกกำลังกันพัฒนา ทัง้ อุปกรณและการเชือ่ มตอของขอมูลแบบ Real-Time เพือ่ ตอบสนองทุกความตองการของผูบ ริโภค
ซึง่ จุดเดนของอุปกรณ TVI Connect คือสามารถทำงานเปดปดประกันไดโดยทันที เมือ่ มีการสตารทและดับเครือ่ งยนตของรถทีท่ ำประกันไว ซึง่ เพิม่ ความสะดวกยิง่ ขึน้
แตยังคงไวซึ่งการใหบริการดานอื่นๆ บนโทรศัพทมือถือของลูกคา เชน บริการสายดวนแจงอุบัติเหตุ ที่สามารถติดตอบริษัทไดทันทีโดยไมตองกดหมายเลขโทรศัพท
และระบุจดุ เกิดเหตุอตั โนมัตดิ ว ย GPS ระบุทต่ี ง้ั โรงพยาบาลและอูใ นสัญญาทีใ่ กลทส่ี ดุ และดวยความมุง หวังของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเปนบริษทั ประกันภัยทีน่ ำนวัตกรรมใหมๆ
มาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยรถยนตและที่ไมใชรถยนต โดยในป 2561 บริษัทฯ ไดพัฒนาการประกันภัยที่ไมใชรถยนต มีการพัฒนาประกันภัย
การเดินทาง เพิ่มทางเลือกรูปแบบการประกันภัยการเดินทางดวยระบบเปด-ปดผาน Application Thaivivat Travel บนโทรศัพทมือถือ ที่สามารถเพิ่มและลด
วันคุมครองไดเองแมอยูตางประเทศ ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งเรื่องความคุมคา และความสะดวกยิ่งขึ้น โดยป 2562 ไดเพิ่มการบริการดานการแปล
ภาษาทองถิ่น เพื่อใหผูใชบริการเกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารและงายสำหรับการเดินทางในแตละทริป รวมถึงขอมูลเรื่องสกุลเงินซึ่งจะเปนประโยชนมาก
สำหรับผูเดินทางตางประเทศ อีกทั้งยังคงพัฒนาประกันภัยสุขภาพ ที่พลิกวงการประกันภัยสุขภาพ ที่ไมเพียงแตสรางความอุนใจเรื่องคารักษาพยาบาล แตยังเปน
ประกันสุขภาพ ที่สนับสนุนใหผูบริโภคหันมาออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพใหดียิ่งขึ้น ผาน Application Thaivivat Health บนโทรศัพทมือถือ นอกจากสุขภาพ
จะแข็งแรงขึน้ แลว ยังสรางความคุม คาใหผบู ริโภคโดยการลดคาเบีย้ ประกันรายเดือนจากผลการออกกำลังกายของผูบ ริโภค โดยป 2562 บริษทั ฯ ไดพฒ
ั นาผลิตภัณฑ
เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ ผูบ ริโภคใหมากทีส่ ดุ โดยมีการพัฒนาทัง้ แอปพลิเคชัน และการนำ Wearable เทคโนโลยีทห่ี ลากหลายเขามาเปนสวนหนึง่ เพือ่ วัดประสิทธิภาพ
ของรางกายของผูบริโภคไดอยางแมนยำ รวมถึงสรางเพื่อใหสิทธิประโยชนใหกับผูบริโภคเพื่อตอบโจทยไลฟสไตลการใชชีวิตใหไดมากที่สุด ทั้งดานอาหาร และการ
ออกกำลังกาย และสราง Active Bonus Point เพื่อใหผูบริโภคมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย สามารถออกกำลังไดอยางหลากหลาย จากกิจกรรมที่บริษัทฯ
ไดจดั ให อาทิเชน คลาสออกกำลังกายตางๆ สิทธิสว นลดอาหารดานสุขภาพ เพือ่ สงเสริมสุขภาพทีด่ ใี นทุกมิตจิ ากความมุง มัน่ ในการทีจ่ ะพัฒนาการใหบริการทีส่ ะดวก
และทันสมัยตามยุคของการสื่อสาร แบบ 4.0 โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มีการพัฒนาดีเดน ประจำป 2561 และบริษัทประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใชกับระบบการประกันภัยดีเดน ประจำป 2561 โดยไดรับเกียรติจาก
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง มอบรางวัลอันทรงเกียรติแกบริษทั ฯ ภายในงาน Thailand Insurance Expo 2019 ซึง่ จัดขึน้ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑแลว บริษัทฯ ยังไดพัฒนาชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการประกันภัยตางๆ เชน
การซื้อประกันไดโดยงายผานชองทาง E-Commerce รวมถึงการเขาถึงผูบริโภคที่มีหลากหลายมากขึ้น จึงมีการพัฒนาสื่อ Digital ใหเพิ่มมากขึ้น และยังมีสื่อทาง
วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพ ปายไฟแอลอีดี ปายโฆษณาขนาดใหญ ติดสติ๊กเกอรขบวนรถไฟฟาบีทีเอส และยังมีคุณธีรเดช เมธาวรายุทธ (อาเล็ก) ผูใช
การบริการดานประกันภัยของบริษัททั้ง 3 แบบ ตัวจริงมาเปนพรีเซ็นเตอร เพื่อเปนกระบอกเสียงถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของการใหบริการดานการประกันภัย
ของบริษัท ย้ำถึงความสำเร็จและความกาวหนาที่ไมหยุดนิ่งของการนำเสนอการประกันภัย ที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค อีกทั้งทางบริษัทไดมีการพัฒนา
ชองทางการเขาถึงขอมูลดานการประกันภัยสำหรับผูบ ริโภคอยางครอบคลุมทีส่ ดุ นอกจากนัน้ Website thaivivat.co.th ของทางบริษทั ซึง่ มีมาตรฐานความปลอดภัย
ดานการซื้อประกันและชำระเงินออนไลนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหการรับรอง โดยผูเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันไดหลากหลายวิธี ทั้งบัตรเครดิต
เคานเตอรธนาคาร และ Mobile Payment
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บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเสมอมา เพราะมีความเชื่อวาบุคลากรเปนทรัพยสินที่มีคายิ่งสำหรับองคกร โดยบริษัทฯ จัดใหมีการอบรมและ
พัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งในเรื่องการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง และยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน บริษัทฯ ยังไดสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองคกร เปดรับความคิดเห็นจากพนักงานทุกคน
อยางไมปดกั้น เนนการใหพนักงานรวมกันทำงานเปนทีม มีการถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณจากบุคคลหนึ่งไปสูพนักงานคนอื่นๆ ใหเขาใจในงาน
เพื่อนำความรูไปใหบริการแกลูกคาไดอยางประทับใจ
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณในความไววางใจของผูถ อื หุน ลูกคา คูค า พันธมิตรทางธุรกิจ และผูม สี ว นไดสว นเสียทุกทาน ทีใ่ หการสนับสนุนบริษทั ฯ ดวยดีอยางตอเนือ่ ง
ขอขอบคุณผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่ทุมเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถเพื่อใหประกันภัยไทยวิวัฒน เปนบริษัทประกันภัยที่อยูในใจ
ลูกคา ซึ่งจะนำซึ่งชื่อเสียงและความเจริญกาวหนาสืบไป

นายชลอ เฟองอารมย
ประธานกรรมการ

รายงานประจำป 2562

6

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เปดเผยอยางเพียงพอ งบการเงิน
ไดถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยและหลักเกณฑทเ่ี กีย่ วของกับซึง่ กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีแลว
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื่อให
มั่นใจวาบริษัทฯ มีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ตลอดจนสามารถปองกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน โดยการนี้คณะกรรมการ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิที่ไมเปนผูบริหารเปนผูกำกับดูแลในเรื่องดังกลาว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถใหความมั่นใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือได
ของงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ ผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และแสดงความเห็น
วางบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายชลอ เฟองอารมย
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2562
เรียน

ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น จำกัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน เปนผูท รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณดา นเศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ บัญชี การสอบบัญชี และมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี นายพิศษิ ฐ เศรษฐวงศ เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปยมพงศสานต และนางปราณี ภาษีผล เปนกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป และนางสาวยุพิน ตรงพิทักษกุล
ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฎิบตั หิ นาทีอ่ ยางเปนอิสระตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ กรรมการทุกทาน
ไดเขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูแทนฝายบริหาร
และผูต รวจสอบภายใน เพือ่ พิจารณาประเด็นปญหา แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจนใหคำแนะนำในเรือ่ งตางๆ รวมถึงการใหขอ เสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนตอ การ
บริหารงานใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได ดังนี้
1)

2)

3)

4)

5)

สอบทานการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักการควบคุมภายในของ COSO โดยไดรบั การรับรองจากผูบ ริหาร
ของฝายทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ จัดใหมกี ารประเมินความเสีย่ งดานการตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่ ของบริษทั ฯ มีความเห็นวา บริษทั ฯ มีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีการบริหารงานเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ในป 2562 บริษัทฯ ไดรับการรับรองตออายุ
ฐานะการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต

6)

สอบทานการบริหารความเสีย่ งตามกรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานบริหารความเสี่ยง และมี
การติดตามใหไดผลเพียงพอ รวมถึงไดมกี ารพิจารณาทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑของหนวยงานกำกับดูแล

สอบทานการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนประจำทุกป ไดแก แนวปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และนโยบาย แนวปฏิบตั กิ ารบริหาร
ความเสีย่ งดานการฟอกเงินฯ รวมทัง้ การทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

7)

สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยและกฏหมายที่
เกีย่ วของ และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามระเบียบขอบังคับของ
บริษทั ฯ มีความเห็นวา บริษทั ฯ ปฏิบตั ไิ ดสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
และขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของดวยดีอยางตอเนื่อง

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนพิจารณาแนวทางการปฏิบตั งิ านและแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป โดยเนนตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน การประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

8)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจำป 2563 โดยมี
ความเห็นวา ผูส อบบัญชีจากบริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูม คี วาม
เชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระ ปฏิบตั งิ านไดผลเปนอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ จึงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุม
สามัญประจำป แตงตัง้ ให นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 4499 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4951 หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4812 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสราง ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5315

สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำป 2562 โดยการ
สอบถามผูส อบบัญชีและผูบ ริหาร ในเรือ่ งความถูกตอง ครบถวน เชือ่ ถือได
ของรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกตองตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผูสอบบัญชีเสนอ
รายงานแบบไมมีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม
รวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะโดยไมมีฝายบริหารและฝายตรวจสอบ
ภายใน ผูส อบบัญชีไดรายงานวา มีความอิสระในการปฏิบตั งิ านและไดรบั
ความรวมมือจากทุกหนวยงานเปนอยางดี

สอบทานและใหความเห็นการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษทั ฯ ใหเปนไปตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ลักษณะรายละเอียดของรายการและความจำเปนซึง่ เปนไปตามรายการคา
ปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนและ
เพียงพอ
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แหงบริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึง่ เปนผูส อบบัญชี ประจำป
2563 โดยกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2563 จำนวน 2,950,000 บาท
จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณารายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและฝายบริหารตางๆ แลว คณะกรรมการฯ เห็นวา
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ เชื่อมั่นวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ

(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
เรียน ทานผถือหุน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใตหนาที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ในการสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้ง
เสนอนโยบายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน กรรมการบริหาร 2 ทาน
ในป 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสําคัญตางๆ และรายงานผลการประชุม พรอมความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยสรุปไดดังนี้
1. พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งไดพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถวนตามขอกำหนดของสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายกำหนด โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และความรูค วามสามารถ ทีจ่ ะเปนประโยชน
ตอบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
2. พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอยตางๆ อยางละเอียด โดยกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบ ที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบโปรงใส เที่ยงธรรม และเปนอิสระ ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รายงานประจำป 2562

10

รายงานคณะกรรมการลงทุน
เรียน ทานผถือหุน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการลงทุนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใตหนาที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวในการพิจารณาและอนุมัติ
เรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน กรรมการบริหาร 1 ทาน
ในป 2562 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุม 2 ครัง้ เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งสําคัญตางๆ และรายงานผลการประชุม พรอมความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยสรุปไดดังนี้
1. พิจารณากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคลองกับกรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
3. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลงทุน และขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
5. กำกับดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอมูลที่ใชประกอบการลงทุนของบริษัทใหมีความเพียงพอตอการดำเนินงาน
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการลงทุนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบโปรงใส เที่ยงธรรม และเปนอิสระ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ

นายชลอ เฟองอารมย
ประธานกรรมการ
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โครงสรางองคกร
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท

บริหารความเสี่ยง

Compliance

สายงานสินไหมรถยนต

สายงานสินไหมทั่วไป

สายงานการเงิน
และการลงทุน

สายงานสาขาตางประเทศ

สายงานขยายงาน

สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล

ฝายสินไหมรถยนตคดี
ฝายสินไหมรถยนตปฎิบัติการ
ฝายสินไหมรถยนตราคาหนัก
ฝายสินไหมรถยนตราคาทั่วไป

ฝายสินไหมทรัพยสิน&สุขภาพ

ฝายการเงินและการลงทุน
ฝายบัญชี

ฝายบริหารสาขาตางประเทศ
ลาววิวัฒนประกันภัย

ฝายขายตัวแทน
ฝายขายนายหนา
ฝายศูนยรถและสถาบัน

ฝายนวัตกรรม
ฝายเทคโนโลยีขอมูล

สายงานบริหารองคกร

สายงานกระจาย
ความเสี่ยง

สายงานกฎหมาย
กฎระเบียบ

สายงานดูแลประสบการณ
ลูกคา
และทรัพยากรบุคคล

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานบริการอุบัติเหตุ

ฝายปฏิบัติการและประสานงาน
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายลูกคาสัมพันธ

สายงานดำเนินการ
สายงานพัฒนาตลาด

สายงานวิจัยและพัฒนา
ฝายกฎหมาย
ฝายผลประโยชน
ฝายสถิติ
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ฝายบริหารทั่วไป
ฝายทะเบียนและสารบรรณ

ฝายบริหารการรับประกันภัย
ฝายการตลาด
ฝายกลยุทธและวางแผน

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการ
นายชลอ เฟองอารมย
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร Phillips University, USA
• ปริญญาโท รัฐศาสตร Southern Illinois University, USA
• ปริญญาโท สังคมศาสตร (บริหาร) Birmingham University, UK
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27
• การอบรมหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• อธิบดีกรมทะเบียนการคา
• อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
• ผูอำนวยการสำนักงานประกันภัย
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certiﬁed Public Accountant (CPA) Thailand
• ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certiﬁed Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal
Auditor, Florida USA.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้
• ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ
• ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• อธิบดีกรมการคาภายใน
• ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs
ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ, บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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นางสุภาภรณ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Certiﬁed Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 7 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่172/2013
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 87/2011
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุนที่13/2011
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
• หลักสูตร Chief Financial Ofﬁcer Certiﬁcation Program รุนที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชี
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
• หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร
• หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
ประสบการณทำงาน
• กรรมการ บจก. โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
• รองกรรมการผูอำนวยการใหญสายงานแผนงานและการเงิน (CFO) บมจ. ทาอากาศยานไทย
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชีวาทัย
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย
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นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ, กรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
• หลักสูตร IOD Chartered Director Class Update 3/2558,
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program 20/2553
• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 22
ประสบการณทำงาน
• กรรมการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• กรรมการ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม อเบอรดีน
• หัวหนาคณะผูแทนไทยในสมัชชาการประกันภัย แหงเอเชียตะวันออก
• ประธานสภาการประกันภัยอาเซียน
• เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
• กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ, ธุรกิจประกันภัย
• กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)
• กรรมการ บจก. ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท
• ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• กรรมการเหรัญญิก หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
• กรรมการเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
• กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• รองเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
• กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยไทย
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นายถวัลย วิรานนท
กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณทำงาน
• ผูอำนวยการฝายกฎหมาย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการ, กรรมการผูอำนวยการ, CFO, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tarlenton State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประสบการณทำงาน
• ผูจัดการฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
นางสุณีย ธีราวิทยางกูร
กรรมการ, เลขานุการบริษัท
การศึกษา/อบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณทำงาน
• ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• ผูจัดการสาขาสาธุประดิษฐ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• ผูอำนวยการฝายผลประโยชน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-

รายงานประจำป 2562

17

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• อธิบดีกรมการคาภายใน
• ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certiﬁed Public Accountant (CPA) Thailand
• ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certiﬁed Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal Auditor, Florida USA.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้
• ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ
• ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs
• หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
• หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)
ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี
• กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• อธิบดีกรมการคาภายใน
• ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certiﬁed Public Accountant (CPA) Thailand
• ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certiﬁed Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal Auditor, Florida USA.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้
• ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ
• ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tarlenton State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประสบการณทำงาน
• ผูจัดการฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
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คณะกรรมการลงทุน
นายชลอ เฟองอารมย
ประธานกรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร Phillips University, USA
• ปริญญาโท รัฐศาสตร Southern Illinois University, USA
• ปริญญาโท สังคมศาสตร (บริหาร) Birmingham University, UK
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27
• การอบรมหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• อธิบดีกรมทะเบียนการคา
• อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
• ผูอำนวยการสำนักงานประกันภัย
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs
• หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
• หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)
ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 22
ประสบการณทำงาน
• กรรมการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• กรรมการ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม อเบอรดีน
• หัวหนาคณะผูแทนไทยในสมัชชาการประกันภัย แหงเอเชียตะวันออก
• ประธานสภาการประกันภัยอาเซียน
• เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
• กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ, ธุรกิจประกันภัย
• กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จำกัด
• กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
• กรรมการเหรัญญิก หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จำกัด
• นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• กรรมการเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางปราณี ภาษีผล
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs
• หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
• หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)
ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี
• กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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นางสุภาภรณ บุรพกุศลศรี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Certiﬁed Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 7 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่172/2013
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 87/2011
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุนที่13/2011
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
• หลักสูตร Chief Financial Ofﬁcer Certiﬁcation Program รุนที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชี
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
• หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร
• หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
ประสบการณทำงาน
• กรรมการ บจก. โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
• รองกรรมการผูอำนวยการใหญสายงานแผนงานและการเงิน (CFO) บมจ. ทาอากาศยานไทย
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชีวาทัย
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย
นายถวัลย วิรานนท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณทำงาน
• ผูอำนวยการฝายกฎหมาย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-
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ผูบริหาร
นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เริ่มงาน
กรกฎาคม 2527
การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท การบัญชี University of Texas at Austin, U.S.A.
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
กรกฎาคม 2529
การศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarlenton State University, USA
นายประพิทย ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
มิถุนายน 2524
การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายสุรพงษ ธีราวิทยางกูร
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
สิงหาคม 2529
การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hanover College, USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southwest Texas State University, USA
นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
ธันวาคม 2556
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรโภชนาการ Pepperdine University, USA
• ปริญญาโท โภชนาการและการกำหนดอาหาร, Case Western Reserve University, USA
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นายเทพพันธ อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
มิถุนายน 2559
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและเศรษฐศาสตร, Northwestern University, USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton, University of Pennsylvania, USA
นายพิมล ฉันทวีรกูล
ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการและประสานงาน
เริ่มงาน
ตุลาคม 2540
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายสมกฤษณ สุระชีวะกฤต
ผูอำนวยการฝายขายตัวแทนและนายหนา
เริ่มงาน
พฤษภาคม 2533
การศึกษา
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
นายเฉลิมพล สายประเสริฐ
ผูอำนวยการอาวุโส
เริ่มงาน
พฤศจิกายน 2560
การศึกษา
• ปริญญาตรี Electrical Engineering University of Dunde
• ปริญญาโท Electrical Engineering Imperial college University of London
• ปริญญาเอก Electrical Engineering Imperial college University of London
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รายงานกิจกรรม
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุน
ประกันอุบตั เิ หตุสำหรับนักวิง่ งาน Farm Chokchai Cold Night Runs
กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการ
ออกกำลังกายใหมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุน
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปนจักรยานงาน Farm Chokchai Tour
de Farm 7 กวา 2,000 คน เพื ่ อส ง เสริ มให ป ระชาชนหั น มาใส ใจ
สุขภาพดวยการปน จักรยาน รวมถึงสนับสนุนการทองเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประกันภัยไทยวิวัฒนเขารวม TITF ครั้งที่ 24 สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ พรอมโปรโมชั่นรวมกับ Grab ประกันภัยไทยวิวัฒน สงเสริมธุรกิจ
การทองเที่ยว รวมกับไทยบริการทองเที่ยว (TTAA) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวในประเทศ (สทน.) จัดงานมหกรรมทองเที่ยวแหงป “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก”
ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 13-17 กุมภาพันธ 2562 ณ เมืองทองธานี มั่นใจบริการที่เหนือกวา สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ (GTIP) แบบไมตอง
สำรองจาย ทำไดแบบไมจำกัดอายุ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งงาน “ยูนิค รันนิ่ง บานเชียง มาราธอน 2019”
กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมนโยบาย Sport Touring Full service “วิ่ง เที่ยว พัก เพลิน” คือวิ่งบนเสนทางสายอารยธรรมบานเชียง 5,000 ป
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งงาน “ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ ฮาลฟมาราธอน 2019”
กวา 5,000 คน เพื่อสงเสริมการวิ่งที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยรายไดสวนหนึ่งของงาน ไดรวมสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณโดรน หรืออากาศยาน
ไรคนขับสำหรับเจาหนาที่ผูดูแลพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดจัดงานแถลงขาวเปดตัว
พรีเซ็นเตอรใหม คือคุณอาเล็ก-ธีรเดช เปนตัวแทนคนรุนใหม เพราะมีไลฟสไตล
เปนของตัวเอง สามารถ Control การใชชวี ติ ไดอยางอิสระ ชืน่ ชอบการใชเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ความสะดวก รวมถึงการทำกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทองเทีย่ ว กีฬา
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และที่สำคัญยังดูแลสุขภาพของตนเองไดเปนอยางดีไปพรอมๆ กับ
การทำงานเปนพรีเซ็นเตอรในการเปดตัวแคมเปญใหมนี้ ภายใต
คอนเซปต “Control Your Life อิสระการใชชีวิต ที่เลือกได” ที่สื่อ
ใหเห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่ตองการตอบโจทยการใชชีวิตของ
คนรุนใหม เนนความคุมคา แฟร และทันสมัย โดยมี 3 ผลิตภัณฑ
หลักตามคอนเซปต Control Your Life ไดแก Control Your Drive
กับ ประกันรถเปด-ปด ไมขับไมตองจาย ประหยัดกวาถึง 40%
Control Your Freedom กับประกันเดินทางเปด-ปด เที่ยวอยาง
เต็มที่ เพิ่ม-ลดวันเดินทางไดอิสระ นวัตกรรมประกันเดินทางใหม
ที่ใหอิสระในทุกการเดินทาง ใหเที่ยวใหสุด เต็มที่กับทุกทริป โดย
สามารถสรางทริปวันเดินทางเองได และ Control Your Health
กับ ประกันสุขภาพ Active Health ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งไดสวนลด
คาเบี้ยประกันทันที ทุกเดือนสูงสุดถึง 40% ประกันสุขภาพอัดฉีด
คนแอ็คทีฟ โดยการใชเทคโนโลยี IoT รวมกับอุปกรณ Smart
Watch เมื่อสมัครรับเลยทันที Garmin หรือ Fitbit มูลคาสูงสุดถึง
9,690 บาท ใหมากกวาเรื่องสุขภาพ พรอมรับสิทธิประโยชนจาก
พันธมิตรดานสุขภาพอีกมากมาย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดรวมจัด
กิจกรรม “วัยแสบฯSummerCamp” กับสถานีโทรทัศนชอง 3
โดยละคร วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 เปนละครสรางสรรค
สังคมยอดเยี่ยม เสนอปญหาของเด็กๆ ครอบครัว และการศึกษา
ผานกรณีศึกษาตางๆ พรอมใหแงคิด และสรางความเขาใจในสังคม
รวมถึงสงเสริมสถาบันครอบครัว และการศึกษายุคใหมใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดเปนสปอนเซอรกิจกรรม “Fitfest2019” ที่สนับสนุนใหทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ภายใต
ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ Active Health ที่ Central World และยังมีแคมเปญพิเศษ รวมกาวไปกับกิจกรรม Active Charity ลานกาวเพือ่ "“โครงการกาว”
พรอมรับสิทธิพิเศษมากมายในงานดังกลาว
เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2562 “ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น” ไดใหการสนับสนุนประกันอุบตั เิ หตุสำหรับเจาหนาทีโ่ ครงการ “กาวคนละกาว #ภาคอีสาน” ทัง้ หมด
และรวมสบทบเงินบริจาค 100,000 บาท เพือ่ มอบโอกาสการรักษาทีค่ รอบคลุมยิง่ ขึน้ และชวยชีวติ ผูป ว ย โดยเฉพาะการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล
ขนาดเล็กในชุมชนของภาคอีสาน ซึ่งจะชวยใหคนไทยในทุกพื้นที่มีสิทธิ์ไดรับการรักษาดวยเครื่องมือแพทยที่ทันสมัยและครบครันยิ่งขึ้น
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ประกันภัยไทยวิวฒ
ั นไดรว มสนับสนุนกิจกรรมงานวิง่ “จัดโครงการ Friends for Life” กับกลุม ธนาคารทิสโก รวมกับองคกร
พันธมิตร โดยประกันภัยไทยวิวฒ
ั นบริจาคเงินสมทบ 1,000,000 บาท เพือ่ จัดซือ้ อุปกรณการแพทยใหแกโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ 5 แหง ทีร่ องรับคนไข
ปละกวาลานราย ไดแก รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาลงกรณ, รพ.รามาธิบดี, รพ.ราชวิถี และ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมงานแสดงสินคา “หอการคาแฟร” ป 2562 ที่ศูนยการประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติขอนแกน KICE งานนี้ เปนครั้งแรก ของการจัดงานระดับประเทศของหอการคาไทย ซึ่งนครขอนแกนเปนเมือง “เปาหมาย” ของภาคเอกชน
ในการวางตำแหนง สินคา บริการ หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากองคกรเดี่ยวๆ และองคกรระดับประเทศ (อางอิง: https://www.khonkaenlink.info/
home/news/8621.html)
เมือ่ วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวฒ
ั นไดรว มจัดกิจกรรม “FM ONE KEEP EATING RALLY ครัง้ ที่ 5 กรุงเทพฯ-ระยอง” ที่ Holiday Inn
& Suite Rayong City Centre โดยมอบสิทธิพิเศษ ใหลูกคาไดเดินทางไปทองเที่ยวกับกิจกรรมดังกลาว และเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ
อีกทั้ง ยังเปนการคืนความสุขใหแกลูกคาประกันภัยไทยวิวัฒน
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” รวมงานแถลงขาวของ AIS ครั้งแรก
ของโลก ที่ เอไอเอส ผูนำนวัตกรรม IoT อันดับ 1 และเปนรายแรกและรายเดียวในไทย
ทีม่ โี ครงขาย eMTC และ NB-IoT ครอบคลุมทัง้ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ นำโซลูชนั NB-IoT
Motor Tracker เขามาเสริมขีดความสามารถใหกับธุรกิจประกันภัยรถยนต โดย บริษัท
ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น จำกัด (มหาชน) เปนบริษทั ประกันภัยรายแรกทีไ่ ววางใจและเลือกใช
บริการ เสริมศักยภาพ บริการประกันรถเปดปด ของประกันภัยไทยวิวฒ
ั น ซึง่ เปนนวัตกรรม
ในธุรกิจประกันภัยรถยนต ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบไลฟสไตลผใู ชรถยนตยคุ ดิจทิ ลั ทีต่ อ งการ
ควบคุมคาใชจาย ชวยใหลูกคาไดรับความคุมครองครบถวน และจายคาเบี้ยประกันตาม
การใชงานจริง (Pay As You Drive) ทำใหลดคาใชจายคาเบี้ยประกันไปไดถึง 40%

รายงานประจำป 2562

29

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดจัดงานแถลงขาวเปดตัวนวัตกรรม InsurTech ของจริงกับประกันรถเปดปด TVI Connect
ผนึก AIS และ ระบบคราวดอนั ดับ 1 ของโลก AWS สรางประสบการณ เปด-ปดประกันอัจฉริยะ “ALL NEW ON-OFF INSURANCE 2019” ปฏิวตั ิ
วงการประกันภัยรถยนตครั้งแรกของโลก ที่นำอุปกรณ TVI Connect ใชเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพื่อสรางประสบการณในการใช
ประกันภัยรถยนตเปดปด อยางอัจฉริยะ ลดคาเบีย้ ประกันรถยนตสงู สุดไดถงึ 40% พรอมผนึกกำลัง AIS เครือขายอันดับ 1 เพือ่ ใช โครงขาย NB-IoT
ที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ AWS (Amazon Web Service) ระบบคลาวดอันดับ 1 ของโลก สรางความมั่นใจในการบริการใหแก
ผูเอาประกัน ยืนยันความสำเร็จประกันรถเปดปด จากลูกคาผูใชงานจริง โดยมี ดร. เฉลิมพล สายประเสริฐ, นายพงศสุข หิรัญพฤกษ รวมงานดวย
ณ โรงแรม Park Hyatt
เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒน ไดรวมออกงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 (TITF#25)” เพื่อสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว
รวม TITF ครัง้ ที่ 25 สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ พรอมโปรโมชัน่ รวม Grab ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น สงเสริมธุรกิจการทองเทีย่ ว รวมกับไทยบริการ
ทองเที่ยว (TTAA) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวในประเทศ (สทน.) จัดงานมหกรรมทองเที่ยวแหงป “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 22-25
สิงหาคม 2562 ณ เมืองทองธานี มั่นใจบริการที่เหนือกวา สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ (GTIP) แบบไมตองสำรองจาย ทำไดแบบไมจำกัดอายุ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒน ไดรวมมอบความสุขงาน “คอนเสิรตแหงป RAPTOR EVOLUTION 25 ปไมมีเกรงใจ” ณ IMPACT
เมืองทองธานีที่ COOL fahrenheit (คูลฟาเรนไฮต) ในเครือ อารเอส สถานีเพลงอันดับ 1 ขอปลุกตำนานคูหูดูโอ “แร็พเตอร” ซุปตารยุค 90 โดย
ไทยวิวัฒนไดรวมสนับสนุน เกมส ของที่ระลึก อาหารวาง และยังสงมอบความสุขใหลูกคาไดรับชมคอนเสิรตอยางจุใจ
เมือ่ วันที่ 27-29 กันยายน 2562 ประกันภัยไทยวิวฒ
ั นไดรว มออกงาน “สัปดาหประกันภัย ประจำป 2562” Thailand Insurance Expo 2019 ภายใต
ธีม “Health Insurance without Boundaries : InsurTech Connect พลิกโฉมประกันสุขภาพ ดวยเทคโนโลยีประกันภัย” และ“พิธีมอบรางวัล
ประกันภัยดีเดนครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) ณ หองฟนิกซ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปน
คำตอบใหกับโจทยของงานในครั้งนี้ ที่ใหภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจนี้ ตั้งเปาหมายรวมกันในการใชโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหมากที่สุด และเอามา
ตอบโจทยความตองการของผูบริโภคตั้งแตระดับผูมีรายไดนอยไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญใหได โดยเปนหนาที่ของธุรกิจประกันภัยที่จะหานวัตกรรม
หรือผลิตภัณฑใหมๆ ไปนำเสนอ ซึ่งไทยวิวัฒนไดนำผลิตภัณฑ “ประกันรถเปดปด” ผลิตภัณฑประกันภัยการเดินทางดวยระบบเปด-ปด และประกันภัย
สุขภาพ Thaivivat Health โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ ทำงานผาน Application บนโทรศัพทมือถือ ซึ่งสรางความแฟร ทันสมัย และความคุมคา มานำเสนอ
และสงมอบความอุนใจใหกับผูบริโภคในงานครั้งนี้ และในงานนี้บริษัทฯ ยังไดรับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเดน ประจำป 2561
และบริษัทประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใชกับระบบการประกันภัยดีเดน ประจำป 2561 โดยไดรับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลอันทรงเกียรติแกบริษัทฯ
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เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่ง “ACV Run 2019 VR Family” ที่วิทยาลัยอัสสัมชัญเขตบางรัก
กรุงเทพฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเปนปที่สามติดตอกันโดยแบงออกเปน 2 ระยะคือมินิมาราธอน 10.5 กม. ผูเขารวมประมาณ 2,000 คน เพื่อสนับสนุนให
ประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายมากขึ้น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดใหการสนับสนุน
ประกันอุบัติเหตุสำหรับเจาหนาที่โครงการ “กาวคนละกาว #ภาคใต”
ทั้งหมด และรวมสบทบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อมอบโอกาสการ
รักษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และชวยชีวิตผูปวย โดยเฉพาะการสนับสนุน
ภารกิจของโรงพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน ของภาคใต ซึ่งจะชวยใหคนไทย
ในทุกพืน้ ทีม่ สี ทิ ธิไ์ ดรบั การรักษาดวยเครือ่ งมือแพทยทท่ี นั สมัยและครบครัน
ยิ่งขึ้น

เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริษทั ไดรว มเปนสวนหนึง่ ในการจัดกิจกรรมงานวิง่ “BDMS BANGKOK MARATHON ครัง้ ที่ 32” ซึง่ เปนงานทีจ่ ดั งาน
แขงขันวิง่ มาราธอนประเพณีทย่ี ง่ิ ใหญทส่ี ดุ ในประเทศไทย เริม่ มานับตัง้ แตป 2531 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั โดยไดสนับสนุนประกันอุบตั เิ หตุสำหรับนักวิง่
กวา 28,000 คน เพื่อเปนการสนับสนุนใหประชาชนหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเอง ทั้งกิจกรรมในครั้งนี้เปนงานวิ่งมาราธอนที่ใหญที่สุดใน
ประเทศ ที่มีทั้งนักวิ่งไทยและตางชาติใหความสนใจเขารวมการแขงขัน จึงถือวาเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยอีกอยางหนึ่ง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งงาน Farm Chokchai Cold Night Run &
Camping Festival : Concept “Cold cross country runs under crest moon & starry night” กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมใหประชาชน
หันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายใหมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมงานแสดงสินคา “งานมหกรรมการเงินสงทายป ครั้งที่ 3 Money Expo
Year-End 2019” ทีศ่ นู ยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา เปนงานบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร พรอมกองทุน RMF/LTF ประกันชีวติ
ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ เพื่อการออมระยะยาวและสามารถลดหยอนภาษี ไปจนถึงบริการทางการเงินและการลงทุนทุกเรื่อง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมงานแสดงสินคา “หอการคาแฟร” ป 2562 ที่ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เปนงานแสดงสินคาที่ตอบโจทย เปนการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินคาใน
ภูมิภาค สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาด รวมมือและเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ ตามนโยบายของหอการคาไทย ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย และยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค กระจายรายไดไปยังทองถิ่นภาคเหนือ รวมทั้งเปน
การสงเสริมดานการทองเที่ยวและบริการ ที่พักโรงแรม รานอาหาร ตลอดจนการสรางงาน ซึ่งทั้งหมดจะชวยในการขับเคลื่อนและกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาคเหนือ

ประกันภัยไทยวิวัฒนพรอมดูแลคุณชวงเทศกาลปใหม ป 2563 สง
คาราวานบริการประชาชนทั่วประเทศ ขับขี่ปลอดภัย ใหคุณอุนใจ
ตลอดการเดินทาง สามารถแจงเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. โทร.1231
กด 2 หรือแจงเหตุงายๆ ผาน Application Thaivivat ดวยความ
หวงใยจากประกันภัยไทยวิวัฒน
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เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดจัดงานแถลงขาวเปดตัวแคมเปญเพื่อสุขภาพ “Active Bonus ยิ่งแอคทีฟ ก็ยิ่งได” ณ
แม็งโกทรี ออน เดอะ รีเวอร ชัน้ 2 โครงการยอดพิมาน ริเวอร วอลค ตอกย้ำความเปนผูน ำนวัตกรรมประกันภัยหนึง่ เดียวในไทย สรางปรากฎการณใหม
เพือ่ สุขภาพทีด่ ใี นทุกมิตกิ บั ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ตอยอดความสำเร็จจากประกันรถเปดปด ทีไ่ ดรบั การตอบรับเปนอยางดี
ทัว่ ประเทศไทย ใหผใู ชรถไมขบั ไมตอ งจายคาเบีย้ ประกัน ทำใหประหยัดคาเบีย้ ประกันรถยนตกวาสูงสุดถึง 40% ประกันสุขภาพไทยวิวฒ
ั น Active
Health ยิ่งออกกำลังกาย เบี้ยยิ่งลดทุกเดือน สูงสุดถึง 40% พรอมมอบ Smart watch ใหลูกคาโดยทันที เพื่อดูแลผูบริโภคแบบ Real-Time
โดยในวันงานไดเปดตัวแคมเปญ “Active Bonus ยิ่งแอคทีฟ ก็ยิ่งได” จับมือรวมกับแบรนดสุขภาพชั้นนำกวา 18 brand ทั่วไทย เพื่อมอบ
สิทธิประโยชนใหกบั ลูกคา แบบเอ็กซคลูซฟี ทัง้ เรือ่ งการออกกำลังกาย อาหาร และกิจกรรมดานสุขภาพตลอดทัง้ ป ใหคนไทยมีสขุ ภาพทีด่ ใี นทุกมิติ
ประกันสุขภาพไทยวิวฒ
ั น Active Health เปนมากกวาความคุม ครองคือแรงผลักดันใหคนไทยมีสขุ ภาพทีด่ ี ทัง้ นีย้ งั โดยมีพรีเซนเตอร อาเล็ก ธีรเดช
รวมแชรประสบการณการออกกำลังกายและเปดมุมมองใหมดานสุขภาพ
เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับเจาหนาที่ โครงการ “กาวคนละกาว #ภาคเหนือ”
ทั้งหมด และรวมสบทบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อมอบโอกาสการรักษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และชวยชีวิตผูปวย โดยเฉพาะการสนับสนุนภารกิจของ
โรงพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน ของภาคเหนือ ซึ่งจะชวยใหคนไทยในทุกพื้นที่มีสิทธิ์ไดรับการรักษาดวยเครื่องมือแพทยที่ทันสมัยและครบครันยิ่งขึ้น
เมือ่ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวฒ
ั นไดใหการสนับสนุนประกันอุบตั เิ หตุสำหรับนักวิง่ งาน Farm Chokchai Run de Farm : Concept
“Cow & Corn farms cross country runs” กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายใหมากขึ้น รวมถึง
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเปนหลักโดยมีสำนักงานใหญอยูใ นกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาในตางจังหวัดอีก 29 แหง
คอยดูแลใหบริการลักษณะของลูกคาเปนทั้งบุคคล และนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักรโดยมีขอบเขตครอบคลุมผลิตภัณฑและการบริการแบงเปนประเภท ดังนี้
การประกันภัยอัคคีภัย
เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม คุมครองภัยที่เกิดขึ้นแกทรัพยสิน โดยใหความคุมครองตัวอาคารบานเรือนและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งทรัพยสิน
ที่อยูในอาคาร
การประกันภัยรถยนต
เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต ไดแก ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกรถยนต เชน การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต
กอใหเกิดขึ้นแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลภายนอก
การประกันภัยขนสงสินคา
เปนการประกันความเสี่ยง หรือความสูญเสียแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ระหวางขนสงทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ตลอดเสนทางการขนสง ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในกรมธรรม
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขนสงสินคา
ประกันภัยรถยนต อาทิเชน การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทางตางประเทศ และ
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
การรับประกันภัยตอ
นอกจากการรับประกันภัยโดยตรงจากลูกคาทั่วไปแลวบริษัทฯ ยังทำการรับประกันภัยตอจากบริษัทผูรับประกันภัยอื่นๆ ในธุรกิจดวย โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกงาน
ประกันภัยจากบริษัทอื่น ที่มีมาตรฐานการพิจารณาการรับประกันภัยใกลเคียงกัน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน
จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม บริษทั ตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวน
ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งตางๆทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปจจุบนั ขาพเจา
ไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สำหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึง่ ไดรวมความรับ
ผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
การรับรูรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับ
ในป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 4,810 ลานบาท ซึ่งเปนการรับประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยรายยอยและมีกรมธรรม
ประกันภัยเปนจำนวนมาก ซึ่งคาเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากลูกคามีความหลากหลายและตองอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนหลัก ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการตรวจสอบรายไดคาเบี้ยประกันภัยวาไดรับรูดวยมูลคาที่ควรจะเปนและในระยะเวลาที่เหมาะสม
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับ
การขายเบี้ยประกันภัย การคำนวณเบี้ยประกันภัยรับและการรับรูรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือก
ตัวอยางมาสุมทดสอบการปฎิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว เพื่อตอบสนองเรื่องมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายไดในงบการเงิน ขาพเจา
ไดสุมตัวอยางกรมธรรมและเอกสารประกอบรายการเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยและสอดคลอง
กับนโยบายของกลุมบริษัท และสอบทานกรมธรรมและรายการสลักหลังกรมธรรมที่รับรูเปนรายไดของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีในชวงกอน
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และหลังวันสิน้ งวด นอกจากนี้ ขาพเจาไดวเิ คราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดคา เบีย้ ประกันภัยรับทีร่ บั รูต ลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุม ตรวจสอบ
รายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายเปนบัญชีที่มีความสำคัญในงบการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย จำนวน 1,493 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 29 ของหนี้สินรวม)
บัญชีสำรองคาสินไหมทดแทนและ คาสินไหมทดแทนคางจายจะรวมทั้งในสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นและไดรับรายงานแลวและความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ แลวแตยงั ไมไดรบั รายงาน ซึง่ การประมาณการดังกลาวคำนวณขึน้ โดยฝายบริหารของบริษทั ฯตามวิธกี ารทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอสมมติหลัก
ที่ใชในการคำนวณอางอิงจากขอมูลในอดีตและตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการอยางสูง ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการ
ตรวจสอบความเพียงพอของสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย นอกจากนี้ สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ดังกลาวยังเกีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับสำรองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนทีเ่ รียกคืนจากบริษทั ประกันภัยตอ ซึง่ จำนวนดังกลาวคำนวณขึน้
โดยฝายบริหารของบริษัทฯตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยเชนเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสำรองสินไหม
ทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอจำนวน 201 ลานบาท
ขาพเจาไดศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องคาสินไหมทดแทน การจัดการคาสินไหมทดแทน การตั้งประมาณการสำรอง
คาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย และการรับประกันภัยตอ โดยการสอบถามผูบ ริหารเกีย่ วกับเกณฑและขอสมมติทใ่ี ชในการประมาณการ
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ขาพเจาไดสุมทดสอบขอมูลที่นักคณิตศาสตรใชในการคำนวณ สุมตัวอยางแฟมสินไหมรายใหญ วิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลความถีข่ องการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ตอครัง้ นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานรายงานประมาณการคาสินไหมทดแทน
ที่จัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยวาสอดคลองกับประมาณการคาสินไหมทดแทนที่ตั้งไวในบัญชี ประเมินขอสมมติ วิธีการที่ใชในการคำนวณและ
เปรียบเทียบกับขอสมมติที่ใชในปกอน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการตั้งประมาณการสำรองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนที่
เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอดวย
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูใน
รายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะ
สื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบ ริหารมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานีโ้ ดยถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในทีผ่ บู ริหารพิจารณาวาจำเปนเพือ่ ใหสามารถจัดทำ งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
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การดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือ
หยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
หรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความ
เชือ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาได
ปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยง
ที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ที่ผูบริหารจัดทำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ
วามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณหรือสถานการณทอ่ี าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนยั สำคัญตอความสามารถของกลุม บริษทั
ในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ขอสรุปของขาพเจาขึน้ อยูก บั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ดรบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท
เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจาก
การตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่
ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา
และมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนด
เปนเรือ่ งสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรือ่ งเหลานีไ้ วในรายงานของผูส อบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรือ่ งดังกลาวตอสาธารณะ
หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมี สวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เบี้ยประกันภัยคางรับ
รายไดจากการลงทุนคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 303,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ 303,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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225,295,248
610,378,090
12,103,543
527,108,655
149,908,416

229,766,928
523,277,518
12,040,139
408,451,103
215,132,383

224,224,888
610,196,971
5,409,833
527,108,655
151,801,003

227,320,041
523,143,844
7,306,365
408,451,103
215,937,578

10
11
12
13
12
14
15
16

3,778,639,103
7,698,362
327,892,411
16,320,000
10,024,009
116,754,455
748,596,970
6,530,719,262

3,262,293,511
7,168,090
317,223,243
18,240,000
10,199,695
91,702,016
553,947,851
5,649,442,477

3,737,657,770
7,698,362
67,200,000
325,866,086
10,014,112
116,754,455
749,438,168
6,533,370,303

3,216,490,844
7,168,090
67,200,000
312,882,797
10,087,936
91,702,016
554,393,839
5,642,084,453

17
18

3,828,683,263
470,390,892
12,727,431
122,473,024
782,871,589
5,217,146,199

3,135,720,447
506,562,790
15,420,600
91,215,706
647,871,888
4,396,791,431

3,825,739,637
470,390,892
12,727,431
122,473,024
781,991,597
5,213,322,581

3,133,927,643
506,562,790
15,420,600
91,215,706
647,203,550
4,394,330,289

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

21

30,300,000
666,821,079

30,300,000
621,258,591

30,300,000
674,335,746

30,300,000
626,021,433

10.3

148,611,969
(12,281,594)
1,300,251,461
13,321,602
1,313,573,063
6,530,719,262
-

124,632,724
(6,497,341)
1,236,493,981
16,157,065
1,252,651,046
5,649,442,477
-

148,611,969
1,320,047,722
1,320,047,722
6,533,370,303
-

124,632,724
1,247,754,164
1,247,754,164
5,642,084,453
-

6
7
8
9

19
20

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กำไรหรือขาดทุน:
รายได
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ
รายไดคาจางและคาบำเหน็จ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
หัก: คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดำเนินงาน
รวมคาใชจาย
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
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22
15

4,809,543,733
(984,809,807)
3,824,733,926
(358,140,199)
3,466,593,727
269,682,980
82,227,469
37,082,739
17,415,831
14,536,176
3,887,538,922

4,155,144,164
(893,260,258)
3,261,883,906
(284,067,127)
2,977,816,779
242,016,544
69,638,622
(16,496,961)
(29,919,537)
7,296,269
3,250,351,716

4,806,271,867
(984,809,807)
3,821,462,060
(357,458,942)
3,464,003,118
269,682,980
79,606,485
37,082,739
17,415,831
14,550,576
3,882,341,729

4,152,256,441
(893,260,258)
3,258,996,183
(283,682,774)
2,975,313,409
242,016,544
66,664,408
(16,496,961)
(29,919,537)
7,371,102
3,244,948,965

2,824,319,461
(750,886,817)
771,669,316
364,102,676
542,194,271
3,751,398,907
136,140,015
(23,982,705)
112,157,310

2,102,671,175
(412,611,029)
675,857,746
267,490,735
480,984,031
3,114,392,658
135,959,058
(25,266,409)
110,692,649

2,821,264,555
(750,886,817)
771,198,910
363,868,396
536,825,491
3,742,270,535
140,071,194
(23,982,705)
116,088,489

2,099,902,669
(412,611,029)
675,538,334
267,321,699
474,160,366
3,104,312,039
140,636,926
(25,266,409)
115,370,517

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ (ขาดทุน)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
15.2
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษี (ขาดทุน)
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
15.2
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไรสำหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย (ขาดทุน)
การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย (ขาดทุน)
กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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25

(7,440,362)
29,974,056
(5,994,811)

(2,219,058)
(24,398,316)
4,879,663

29,974,056
(5,994,811)

(24,398,316)
4,879,663

16,538,883

(21,737,711)

23,979,245

(19,518,653)

(8,967,720)
1,793,544

2,691,256
(538,251)

(8,967,720)
1,793,544

2,691,256
(538,251)

(7,174,176)
9,364,707

2,153,005
(19,584,706)

(7,174,176)
16,805,069

2,153,005
(17,365,648)

121,522,017

91,107,943

132,893,558

98,004,869

113,336,664
(1,179,354)
112,157,310

112,096,010
(1,403,361)
110,692,649

116,088,489

115,370,517

124,357,480
(2,835,463)
121,522,017

93,033,021
(1,925,078)
91,107,943

132,893,558

98,004,869

0.37

0.37

0.38

0.38

งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดจากการลงทุนอื่น
รายไดอื่น
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาจางและคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดำเนินงาน
ภาษีเงินได
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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4,750,562,325 4,107,218,019 4,744,554,273
(40,249,910)
(40,944,483) (311,270,129)
30,822,155
30,301,833
30,984,911
50,794,962
36,214,700
50,794,962
2,238,390
2,736,620
2,238,390
11,988,850
4,244,257
11,979,600
(2,541,349,378) (2,124,209,226) (2,538,691,228)
(52,292,555)
(41,818,025)
(52,330,351)
(765,821,463) (665,951,149) (764,884,073)
(361,998,100) (266,426,855) (361,763,820)
(458,547,823) (390,531,386) (456,177,108)
(55,929,580)
(20,931,039)
(55,929,580)
(618,505,688) (243,182,646) (618,505,688)
(530,272)
(1,453,528)
(530,272)
142,945,572
(48,101,544)
142,945,572
94,319,968
66,839,902
93,548,622

4,103,004,567
(310,641,258)
30,015,376
36,214,700
2,736,620
4,295,871
(2,121,534,387)
(41,767,021)
(665,456,175)
(266,257,820)
(387,143,630)
(20,931,039)
(243,182,646)
(1,453,528)
(50,837,544)
67,062,086

(35,425,513)
(1,967,763)
230,541
(37,162,735)

(49,000,230)
(7,780,836)
372,044
(56,409,022)

(35,056,622)
(1,967,763)
209,264
(36,815,121)

(48,690,619)
(7,593,213)
372,044
(55,911,788)

(60,600,000)
(60,600,000)
(257,567)
(4,471,680)
229,766,928
225,295,248
-

(21,209,944)
(21,209,944)
(98,148)
(10,877,212)
240,644,140
229,766,928
-

(60,600,000)
(60,600,000)
(3,095,153)
227,320,041
224,224,888
-

(21,209,944)
(21,209,944)
(10,059,646)
237,379,687
227,320,041
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
สวนของผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ
กำไรสะสม

องคประกอบอืน่ ของสวนของเจาของ
รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทฯ

สวนของ
ผูม สี ว นไดเสียที่
ไมมอี ำนาจควบคุม
ของบริษทั ยอย

รวมสวนของ
เจาของ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

จัดสรรแลว สำรองตามกฎหมาย

ยังไมไดจดั สรร

สวนเกินทุน ผลตางจากการแปลงคา
จากการวัดมูลคา
งบการเงินทีเ่ ปน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย เงินตราตางประเทศ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

303,000,000
303,000,000

163,800,007
163,800,007

30,300,000
30,300,000

528,219,520
112,096,010
2,153,005
114,249,015
(21,209,944)
621,258,591

144,151,377
(19,518,653)
(19,518,653)
124,632,724

(4,800,000)
(1,697,341)
(1,697,341)
(6,497,341)

1,164,670,904
112,096,010
(19,062,989)
93,033,021
(21,209,944)
1,236,493,981

18,082,143
(1,403,361)
(521,717)
(1,925,078)
16,157,065

1,182,753,047
110,692,649
(19,584,706)
91,107,943
(21,209,944)
1,252,651,046

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

30,300,000
30,300,000
-

621,258,591
113,336,664
(7,174,176)
106,162,488
(60,600,000)
666,821,079
-

124,632,724
23,979,245
23,979,245
148,611,969
-

(6,497,341)
(5,784,253)
(5,784,253)
(12,281,594)
-

1,236,493,981
113,336,664
11,020,816
124,357,480
(60,600,000)
1,300,251,461
-

16,157,065
(1,179,354)
(1,656,109)
(2,835,463)

1,252,651,046
112,157,310
9,364,707
121,522,017
(60,600,000)
1,313,573,063
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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13,321,602
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

จัดสรรแลว สำรองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

303,000,000
303,000,000

163,800,007
163,800,007

30,300,000
30,300,000

529,707,855
115,370,517
2,153,005
117,523,522
(21,209,944)
626,021,433

144,151,377
(19,518,653)
(19,518,653)
124,632,724

1,170,959,239
115,370,517
(17,365,648)
98,004,869
(21,209,944)
1,247,754,164

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

30,300,000
30,300,000
-

626,021,433
116,088,489
(7,174,176)
108,914,313
(60,600,000)
674,335,746
-

124,632,724
23,979,245
23,979,245
148,611,969
-

1,247,754,164
116,088,489
16,805,069
132,893,558
(60,600,000)
1,320,047,722
-

กำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวมสวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว� ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ� งจัด ตั�งและมี ภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลัก ของบริ ษ ทั ฯคือ การรั บ ประกัน วิน าศภัย ที� อยู่ตามที� จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที�
เลขที� 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี� จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทําขึ� นตามวิธีก ารบัญ ชี เกี� ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ท�ีเกี� ยวข้องซึ� ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไป
ตามรู ปแบบงบการเงินที�กาํ หนดในประกาศ คปภ. เรื� อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไขและระยะเวลาในการ
จัดทําและยืน� งบการเงินและรายงานเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที�
4 มีนาคม 2559
งบการเงินนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื�นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที� บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี�
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2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงิน รวมนี� ได้จดั ทําขึ�นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ประกัน ภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
(ซึ� งต่อไปนี�เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ� งต่อไปนี� รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี�
ชื�อบริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

การรับประกัน
วินาศภัย

จัดตั�งขึ�นใน
ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ น้
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
70.0
70.0

(ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรื อถือเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมี ส่ วนได้เสี ย ในผลตอบแทนของกิ จการที� เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อาํ นาจในการสั� งการ
กิจกรรมที�ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้
(ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(ง) สิ นทรัพย์และหนี� สินตามงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ� งจัดตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี� ยน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี� ยนถัวเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิ ดขึ�นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของ
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที� มี สาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี�แล้ว
(ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยที� ไม่มี อาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุ นและสิ นทรัพ ย์สุ ทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที�ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ� ริ�มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ� งมี ผลบังคับ ใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับ การปรับ ปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึ นเพื�อให้มีเนื� อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิ บ ัติน� ี ไม่มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ องบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย อย่างไรก็ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ�ึ งได้มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้ จากสั ญญาทีท� าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที�
เกี�ยวข้องต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง สัญญาก่อสร้าง
เรื� อง รายได้
เรื� อง รายได้ - รายการแลกเปลี�ยน
เกี�ยวกับบริ การโฆษณา
เรื� อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื� อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื� อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 กับสัญญาที�ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที�
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื�น มาตรฐานฉบับนี� ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั�นตอนสําหรับการ
รับรู้รายได้ที� เกิ ดขึ�นจากสัญญาที�ท าํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที� สะท้อนถึ งสิ� งตอบ
แทนที� กิ จการคาดว่าจะมี สิท ธิ ได้รับจากการแลกเปลี� ยนสิ น ค้าหรื อบริ การที� ได้ส่ งมอบให้ แก่ ลู ก ค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้องทั�งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั�นตอน
มาตรฐานฉบับนี� ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 4 (ปรับปรุง 2561) เรื� อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� มีขอ้ กําหนดเพิ�มเติม โดยมีการให้ทางเลือกสําหรับผูร้ ับประกันภัยที�
เข้าเงื� อนไขตามที� ระบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี� ให้ ส ามารถยกเว้น การถื อปฏิ บ ตั ิ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน และฉบับที� 7 เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เครื� องมือทางการเงิ น (ซึ� งจะมีผลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม
2563) บางประการเป็ นการชั�วคราว และให้ ถื อ ปฏิ บ ัติตามแนวปฏิ บ ัติทางการบัญ ชี เรื� อง เครื� องมื อทาง
การเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิ จประกันภัย แทนสําหรับรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มก่อนวันที� 1
มกราคม 2565 หรื อก่ อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที� 17 เรื� อง สั ญญาประกัน ภัย (เมื� อมี ก าร
ประกาศใช้) มีผลบังคับใช้
มาตรฐานฉบับนี� ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ� ะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีม� ีรอบระยะเวลาบัญชีทเี� ริ�มในหรื อหลัง
วันที� 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับ ปรับปรุ ง ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มใน
หรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข�ึน
เพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี� ท�ีมีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคัญซึ� งสามารถสรุ ปได้ดงั นี�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื� อ งมื อทางการเงิ น ประกอบด้ วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐานจํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน
ฉบับที� 7
ฉบับที� 9
เครื� องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 32
การแสดงรายการเครื� องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 16
การป้ องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที� 19
การชําระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื� องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิจการ (Business Model) หลัก การ
เกี�ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ�น และหลักการเกี�ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี� ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ล
เครื� องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี�มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที�มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื� อง เครื� องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรั บธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื� อง เครื� องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิ จประกันภัย ออกมา
เพื�อให้ส อดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� � (ปรับปรุ ง 2562) เรื� องสัญญาประกันภัย ที�
อนุญาตให้ผรู ้ ับประกันที�เข้าเงื�อนไขตามที�กาํ หนด ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน และฉบับที� 7 เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิ น
ซึ� งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็ นการชัว� คราว และกําหนดให้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิท างการบัญชี เรื� อง
เครื� องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิจประกันภัย แทน
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี� มีขอ้ กําหนดบางเรื� องที�แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�
9 โดยมีเรื� องที�สาํ คัญดังนี�
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน ให้จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื�อค้า หลักทรัพ ย์
เผื�อขาย ตราสารหนี� ท�ี จะถื อจนครบกําหนด และลู ก หนี� และเงิน ให้กู้ยืม โดยไม่ ตอ้ งคํานึ งถึ งหลักการ
ประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
- การรับรู ้ ผลขาดทุ นจากด้อยค่า ผลกําไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลกําไรขาดทุนจากการป้ องกัน
ความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที�มีการป้ องกันความเสี� ยง สําหรับตราสารทุนที�เป็ นหลักทรัพย์
เผื�อขาย ให้รับรู ้เข้าส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- กําหนดให้อนุ พนั ธ์แฝงในสิ นทรัพย์ทางการเงินที�เป็ นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก หาก
เข้าเงื�อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา
นอกจากนี� แนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ด ังกล่ าวมี ข ้อ กําหนดบางเรื� องที� แ ตกต่า งจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� � ในส่ วนของการเปิ ดเผยรายการ
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ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯได้พิ จารณาแล้วเห็ น ว่า ถึ ง แม้บ ริ ษ ทั ฯจะเข้าเงื� อนไขตามที� ม าตรฐานกําหนดให้
สามารถเลือกถือปฏิ บตั ิตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ได้ แต่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็ นว่า การใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กลุ่ มเครื� องมื อทางการเงิ น มีความเหมาะสมกว่า บริ ษ ัทฯ จึ งเลื อกถื อปฏิ บ ัติตาม
มาตรฐานกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนํามาตรฐานกลุ่มเครื� องมือทางการเงินมาใช้จะมีผลกระทบต่อรายการใน
งบการเงินดังต่อไปนี�
- การจัดประเภทและวัดมู ลค่ ายุติธ รรมของเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นในบริ ษ ัท ที� ไม่ ใช่ บริ ษ ัท จดทะเบี ยน
(เงินลงทุนทัว� ไป)
บริ ษทั ฯต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในตราสารทุ นในบริ ษทั ที�ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบียน (เงิ นลงทุน
ทัว� ไป) และบริ ษทั ฯเลือกจัดประเภทเงินลงทุ นดังกล่ าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มู ลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ทั�งนี� หากเลือกแสดงการเปลี� ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงิ นลงทุนใด
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ� ขาย
บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายซึ�งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น บริ ษทั ฯต้อง
จัดประเภทเงิ นลงทุนดังกล่ าวใหม่ โดยจัดประเภทเป็ นตราสารทางการเงิ นที�วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนหรื อกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื� น หากจัดประเภทเป็ นตราสารทางการเงิ นที�วดั มู ลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุ น ผลจากการจัด ประเภทใหม่ ด ังกล่ าวทําให้ส่ วนเกิ น (ตํ�ากว่า) ทุ นจากการวัดมู ลค่ า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ� ขายที�เคยแสดงรายการภายใต้กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของบริ ษทั ฯจะถูกโอน
เข้ากําไรสะสม
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต
บริ ษทั ฯต้องรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้
เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ�นก่อน
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบที�อาจมีตอ่ งบการเงินในปี ที�เริ� ม
นํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 เรื� อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบัญชี ที�เกี�ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี� ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี� สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่ นเดี ยวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 17
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี� มาถื อปฏิบตั ิใช้ครั�งแรกโดยการปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่อนที�แสดงเปรี ยบเทียบ และได้พิจารณาแล้วเห็ นว่ามาตรฐานฉบับนี� ไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯเมื�อนํามาถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครั�งแรก
4.

นโยบายการบัญชีทสี� ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
(ก) เบี�ยประกันภัยรับ
เบี�ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี�ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี�ยประกันภัยต่อรับหัก
ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที�ยกเลิกและการส่ งคืนเบี�ยประกันภัย
เบี�ยประกันภัยรับ โดยตรงจากผู เ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที�ท�ี มีผลบังคับ ใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ท�ีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอย
รับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี�ยประกันภัย ต่อรับ ถื อเป็ นรายได้เมื�อบริ ษทั ฯได้รับ ใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้ เป็ นรายได้เมื� อได้โอนความเสี� ยงจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ท�ีเป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อที�มีอายุการคุ ม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึ ก
เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
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(ค) รายได้จากการลงทุน
ดอกเบีย� รั บและเงินปั นผลรั บจากเงินลงทุน
ดอกเบี�ยรั บ ถื อเป็ นรายได้ต ามเกณฑ์ ค งค้างโดยคํานึ งถึ งอัตราผลตอบแทนที� แท้จริ ง เงิ น ปั นผลรับ
ถือเป็ นรายได้เมื�อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
ดอกเบีย� รั บจากเงินให้ ก้ ยู ืม
ดอกเบี�ยรับจากเงินให้กยู้ มื รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที�คา้ งชําระ
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที�ท�ีเกิดรายการ
4.2 การรั บรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบี�ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี� ย ประกัน ภัย ต่ อ จ่ า ยจากการเอาประกัน ภัย ต่ อ รั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้ จ่ า ยเมื� อ ได้โ อนความเสี� ย งจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที�เป็ นการเอาประกันต่อที�มีอายุการคุ ม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจากการรั บ
ประกันภัยต่อ และสําหรับทั�งความเสี ยหายที�ได้รับรายงานแล้วและที�ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ�งแสดงตาม
มูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี� ยวข้องและรายการปรั บปรุ งค่ าสิ นไหมของงวด
ปั จจุบนั และงวดก่อนที�เกิ ดขึ�นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื�น (ถ้ามี) และหักด้วยค่า
สิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที�เกี�ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนรับ คืนจากการประกัน ภัยต่อรับ รู ้เมื�อได้บนั ทึ กค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื�อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที�เกี�ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื�อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที�ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที�เกี�ยวข้อง
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ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื�อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจํานวนที�ได้รับแจ้ง
(ค) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที�เกิดรายการ
ในกรณี ท�ี เป็ นค่ า จ้างและค่ าบํา เหน็ จ จ่ า ยสํ า หรั บ การรั บ ประกัน ภัย ที� มี อ ายุ ก ารคุ ้ม ครองเกิ น 1 ปี
จะบันทึกรายจ่ายเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรั บรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ ม้ ครอง
เป็ นรายปี
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น คื อ ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกิ ดจากการรับประกันภัย ทั�งค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน คื อ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ น งานที� ไม่ เกี�ย วกับ การรับประกัน ภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะ
ของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ� งผูร้ ับประกันภัย รับความเสี� ยงด้านการรับประกันภัย
ที�มี นัยสําคัญจากคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ� ง (ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่ าสิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยหากเหตุ การณ์ ในอนาคตอัน ไม่แ น่ นอนที� ระบุ ไว้ (เหตุ การณ์ ท�ี เอาประกันภัย) เกิ ด ผลกระทบ
ในทางลบต่อ ผูเ้ อาประกัน ภัย ในการพิ จารณาว่ามี ก ารรั บ ความเสี� ยงด้านการรั บประกันภัยที� มี นัยสําคัญ
หรื อไม่น� ันจะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที�จะต้องจ่ายกรณี ท�ีมีสถานการณ์ที�รับประกันภัยเกิดขึ�นกับ
ภาระผูก พันที� จะต้องจ่ ายตามสั ญ ญาหากไม่ มีส ถานการณ์ ที� รับ ประกัน ภัยเกิ ด ขึ� น ซึ� งหากไม่เข้าเงื� อนไข
ดังกล่ าวข้างต้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะจัดประเภทสั ญญาประกัน ภัยดังกล่ าวเป็ นสัญญาการลงทุ น ซึ� ง
สัญญาการลงทุน คือ สัญญาที�มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความ
เสี� ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ท าํ ให้ผูร้ ับ ประกันภัยมี ความเสี� ยงด้านการรับประกันภัยที�สําคัญ ความเสี� ยงทาง
การเงิน ได้แก่ ความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ย อัตราแลกเปลี�ยน หรื อราคา
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสี� ยงด้านการรับประกันภัย
เป็ นรายสัญญา ณ วันเริ� มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสัญญา
ประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั�งหมดถูกทําให้สิ�นสุ ดหรื อสิ� นผลบังคับ หากสัญญาใดเคย
จัดประเภทเป็ นสัญญาการลงทุ น ณ วันเริ� ม ต้นสัญญา อาจจะถู กจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลา
ต่อมาได้หากพบว่าความเสี� ยงด้านการรับประกันภัยเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญ
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ� งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที�ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.5 เบีย� ประกันภัยค้ างรั บและค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ
เบี�ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บันทึกค่าเผือ� หนี� สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ� งพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี� และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี�ยประกันภัยค้างรับ ณ วัน
สิ� นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญตั�งเพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.6 สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
สิ น ทรั พย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้ว ยสํ ารองประกันภัย ส่ วนที� เรี ยกคื น จากการประกันภัย ต่อซึ� ง
ประมาณขึ�นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที�เกี�ยวข้องของสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย และสํารองเบี� ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ท�ี
เกิดขึ�นจากการประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ� หนี� สงสัยจะสู ญสําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื�อมีขอ้ บ่งชี�ของ
การด้อยค่าเกิดขึ�น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การ
เก็บเงิน อายุของหนี� คงค้างและตามสถานะปั จจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญตั�งเพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
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4.7 ลูกหนีจ� ากสั ญญาประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ� ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงิ นที�วางไว้
จากการรับประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี�ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จค้างรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื�น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจาก
การเก็บเงิ นไม่ได้ ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บ เงิ น และตามสถานะปั จจุบนั ของเงิ นค้างรับ
จากการประกันภัยต่อ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี� บริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงิ นค้างจ่ายเกี�ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้
จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี� ยวกับการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี� ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื� นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงรายการประกันภัยต่ อด้วยยอดสุ ท ธิ ของกิ จการเดี ยวกัน (สิ น ทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อหรื อเจ้าหนี� บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื�อเข้าเงื�อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี�
(1) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนที�รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหัก
กลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตั�งใจที�จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที�รับ รู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอด
สุ ทธิ หรื อตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที�จ่ายชําระหนี�สิน
4.8 เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื� อค้าแสดงตามมู ล ค่ายุติ ธรรม การเปลี� ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เงิน ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์เผื�อขายแสดงตามมู ล ค่ ายุติธรรม การเปลี� ยนแปลงในมูล ค่ ายุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื�อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น� นั ออกไป
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เงินลงทุนในตราสารหนี� ท�ีจะครบกําหนดชําระในหนึ� งปี รวมทั�งที�จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี�
ตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ซึ� งจํานวนที�ตดั จําหน่าย/รับรู ้น� ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี�ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว� ไป แสดงในราคาทุน
สุ ทธิจากค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื� อหลังสุ ด ณ สิ� นวัน
ทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี� คาํ นวณ
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ี ถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ท�ีมีการโอนเปลี� ยนประเภทเงิ นลงทุนจากประเภทหนึ� งไปเป็ นอี กประเภทหนึ� ง บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�โอนเปลี�ยนประเภท
เงิ นลงทุ น ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที� โอนจะบันทึ กในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที�
มีการโอนเปลี�ยน
เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื�อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.9 เงินให้ ก้ยู ืมและค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ
เงิน ให้กู้ยืม แสดงตามมู ลค่ าสุ ท ธิ ที�จะได้รับ บริ ษทั ฯ ตั�งค่าเผื�อหนี� สงสั ยจะสู ญของเงิ น ให้กู ้ยืมสํ าหรับ ผล
ขาดทุนที�คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี�ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี� จากประสบการณ์
ในการพิจารณาความเสี� ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญตั�งเพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.10 ทีด� ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื� อมราคา
ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื� อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ� การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
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ค่ าเสื� อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ โดยวิธี เส้ นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี�
อาคาร
เครื� องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20 ปี
2 - 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื� อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื�อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์น� นั ออกจากบัญชี
4.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื� อ การด้ อ ยค่ า สะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น� นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น� นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวเมื�อมีขอ้
บ่งชี� ว่าสิ นทรัพย์น� นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการ
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ� นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน ไม่มีการตัดจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด คื อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ป ระโยชน์ 2 ปี
และ 10 ปี
4.12 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ� มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิ จส่ วนที�สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที�ได้มา
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุ นหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้ บ่งชี�ของการด้อยค่าเกิดขึ�น
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เพื�อวัตถุ ป ระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่ า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที� เกิ ดขึ� นจากการรวมกิ จการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิ ดเงินสด) ที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที�
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงิ นสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ ขาดทุน
จากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าได้ใน
อนาคต
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมิ นการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากมีขอ้ บ่งชี� วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าเมื� อ มู ล ค่า ที� ค าดว่าจะได้รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์มี มู ล ค่ าตํ�า กว่ามู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น� นั ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษ ัท ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับ รู ้ รายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าในส่ วนของกําไรหรื อ ขาดทุ น ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี�ท�ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที� รับรู ้ในงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมู ลค่าที� คาดว่าจะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์น� ัน และจะกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าที� รับ รู ้ ในงวดก่ อนก็ ต่ อเมื� อมี การเปลี� ยนแปลง
ประมาณการที�ใช้กาํ หนดมู ลค่าที�คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าครั� งล่ าสุ ด
โดยมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที�เพิ�มขึ�นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชี ที�ควรจะเป็ น หากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะบันทึ กกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์โดยรั บรู ้ ไปในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที
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4.14 หนีส� ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและสํารอง
เบี�ยประกันภัย
(ก) สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที�จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื�อ
ได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที�ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการ
ประมาณการของฝ่ ายบริ ห าร มู ลค่ าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ด จะไม่ เกิ นทุ นประกันของ
กรมธรรม์ที�เกี�ยวข้อง
ประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที�ดีที�สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที�คาดว่าจะจ่ายให้แก่ ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับ
ความสู ญเสี ยที�เกิ ดขึ�นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที�ในรอบระยะเวลารายงาน ทั�งจากรายการความสู ญเสี ยที�
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่ าสิ นไหมทดแทน และหักมู ลค่าซากและการรั บ คื น อื� น ผลต่ างของประมาณการสํารองสิ นไหม
ทดแทนที�คาํ นวณได้สูงกว่าค่าสิ นไหมทดแทนที� ได้รับรู ้ ไปแล้วในบัญชี จะรับรู ้เป็ นความเสี ยหายที�
เกิ ด ขึ� นแล้ว แต่ ย งั ไม่ ไ ด้มี ก ารรายงานให้ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยทราบ (Incurred but not reported
claims: IBNR)
(ข) สํารองเบี�ยประกันภัย
สํารองเบี�ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี� ยง
ภัยที�ยงั ไม่สิ�นสุ ด
(1) สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คาํ นวณจากเบี�ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีการดังนี�
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที�ยว การประกัน
อุบตั ิเหตุการเดินทางที�มีระยะเวลาคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื�น

- ร้อยละร้อยของเบี�ยประกันภัยรับ ตั�งแต่
วันที�กรมธรรม์ประกันภัยเริ� มมีผลคุม้ ครอง
- วิธีเฉลี� ยรายวัน (วิธี เศษหนึ� งส่ วนสามร้ อย
หกสิ บห้า)
15
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(2) สํารองความเสี� ยงภัยที�ยงั ไม่สิ�นสุ ด
สํารองความเสี� ย งภัยที� ยงั ไม่ สิ� น สุ ด เป็ นจํานวนเงิ น ที� บ ริ ษ ัท ฯจัด สรรไว้เพื� อชดใช้ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที�ยงั มีผลบังคับอยู่
ซึ� งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯใช้การประมาณการที�ดีท�ีสุดของค่า
สิ นไหมทดแทนที� คาดว่าจะเกิ ดขึ� นในระยะเวลาเอาประกันที� เหลื ออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมู ลใน
อดีต
ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี� ยงภัยที�
ยังไม่สิ�นสุ ดกับสํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมู ลค่าของสํารองความเสี� ยงภัยที�ยงั ไม่
สิ� นสุ ดสู งกว่าสํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ ส่วนต่างและ
แสดงรายการสํารองความเสี� ยงภัยที�ยงั ไม่สิ�นสุ ดในงบการเงิน
สํารองเบี�ยประกันภัยที�เพิ�มหรื อลดจากปี ก่อนจะถูกรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ั ท ย่ อ ยรั บ รู ้ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี� ย วกั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที� บริ ษ ทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรั พย์ข องกองทุนสํารองเลี� ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที�บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที�เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภ าระสํา หรั บ เงิ น ชดเชยที� ต้อ งจ่ ายให้ แก่ พ นัก งานเมื� อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ�งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี� สิน ตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี�ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gain or loss) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
4.16 ประมาณการหนีส� ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี� สินไว้ในบัญชี เมื�อภาระผูกพันซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดี ตได้เกิ ดขึ�นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพันนั�น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั�นได้อย่างน่าเชื�อถือ
4.17 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าอาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ า ถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น สั ญ ญาเช่ าการเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ น ด้ว ยมู ล ค่า ยุติ ธ รรมของ
สิ นทรัพ ย์ที�เช่ าหรื อมู ลค่ าปั จจุบ นั สุ ท ธิ ข องจํานวนเงิ นที� ตอ้ งจ่ายตามสั ญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่ าใดจะตํ�ากว่า
ภาระผูก พัน ตามสั ญ ญาเช่ าหัก ค่ าใช้จ่ ายทางการเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี� สิ น ส่ วนดอกเบี� ยจ่ ายจะบัน ทึ ก ใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที�เช่า
สัญญาเช่ าที� ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า ถือเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนินงาน ซึ� งจํานวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า
4.18 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุ ล เงิ นบาท ซึ� งเป็ นสกุ ลเงิ นที�ใ ช้ในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที�ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั�น
รายการที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิ ดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี� ยน
ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภาษี เงิ นได้ปัจจุบ นั ตามจํานวนที� คาดว่าจะจ่ายให้ก บั หน่ วยงานจัดเก็ บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที�กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี� สิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สินที�เกี� ยวข้องนั�น
โดยใช้อตั ราภาษีที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยรั บ รู ้ หนี� สิน ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่ างชั�วคราวที�ต้องเสี ยภาษี ทุ ก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที�มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีน� นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุก วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่ มีก าํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท� งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที�เกิ ดขึ�น
เกี�ยวข้องกับรายการที�ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที� เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุ คคลหรื อกิ จการที�มี อาํ นาจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุ มไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี� บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบุคคลหรื อกิ จการที�มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ� งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที�มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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4.21 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มู ลค่ ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที� คาดว่าจะได้รับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์หรื อเป็ นราคาที� จะต้องจ่ายเพื� อโอน
หนี�สินให้ผอู ้ ื�น โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ �ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที�วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี�สิน ยกเว้นในกรณี ที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที�มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธ รรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิน มูลค่าที� เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที�
สามารถสังเกตได้ที�เกี�ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที�จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื�อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินอย่างเดียวกันในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี�สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินในอนาคตที�ประมาณขึ�น

ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี� ํ าคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการในเรื� อ งที� มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดังกล่ า วนี�
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที� แสดงในงบการเงิ น และต่อข้อมูล ที� แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที�เกิดขึ�นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที�สาํ คัญมีดงั นี�

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสิ นทรัพย์ และหนีส� ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี�สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี� ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี� สินดังกล่ าว
แล้วหรื อไม่โดยใช้ดุลยพินิจบนพื�นฐานของข้อมูลที�ดีท�สี ุ ดที�รับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
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5.2 ค่ าเผื�อหนี�ส งสั ยจะสู ญ ของลูกหนี�เงินให้ ก้ ูยืม เบี�ยประกันภั ยค้ างรั บ เงินค้ างรั บจากการประกันภัยต่ อและ
สิ นไหมค้ างรั บจากคู่กรณี
ในการประมาณค่ าเผื�อหนี� สงสั ยจะสู ญของลู กหนี� เงิ น ให้กู ้ยืม เบี� ย ประกัน ภัยค้า งรั บ เงิ น ค้างรั บ จากการ
ประภัน ภัย ต่ อ และสิ น ไหมค้า งรั บ จากคู่ ก รณี ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการ
ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี�
ที�คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็ นอยูใ่ นขณะนั�น เป็ นต้น
5.3 ค่าเผื�อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เมื� อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงิ น
ลงทุนดังกล่าวมีขอ้ บ่งชี�ของการด้อยค่าเกิดขึ�น การที�จะสรุ ปว่าเงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี� ของการด้อยค่าหรื อไม่น� นั
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.4 ทีด� ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื� อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งทําการประมาณอายุ ก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น
นอกจากนี� ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น� นั
ในการนี� ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับ การคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� ง
เกี�ยวเนื�องกับสิ นทรัพย์น� นั
5.5 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หักภาษี
เมื�อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพี ยงพอที� จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที�
คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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5.6 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่า
สิ นไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิ จ ารณาสองส่ วน คื อ ส่ วนของค่ า สิ นไหมทดแทนที� เกิ ด ขึ� น และได้รั บ
รายงานความเสี ยหายแล้ว และส่ วนของความเสี ยหายที�เกิ ดขึ�นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not
reported - IBNR) ซึ� งต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ที� เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
โดยข้อ สมมติ ฐ านหลัก ที� ใ ช้ใ นวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยดัง กล่ าวประกอบด้ว ยข้อ มู ล ในอดี ต
ซึ� งได้แก่ การเปลี� ยนแปลงประมาณการค่าสิ น ไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหม
ทดแทนเฉลี�ย จํานวนครั�งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิ จ
ของฝ่ ายบริ หารซึ� งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดี ที�สุดในขณะนั�น ซึ� งเป็ นการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใน
อนาคต ผลลัพธ์ท�ีเกิดขึ�นจริ งจึงอาจแตกต่างกับที�ได้ประมาณการไว้
5.7 สํ ารองความเสี� ยงภัยทีไ� ม่ สิ�นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี� ยงภัยที�ไม่สิ�นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที�ดีท�ีสุดของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องที�คาดว่าจะจ่ายชําระในระยะเวลาเอา
ประกันที�เหลื ออยู่ ซึ� งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ� งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที�สุด ณ ขณะนั�น
5.8 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี� สิ นตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณขึ� น ตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ� งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ�นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี�ยนแปลงจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี� สิ นที�อาจจะเกิ ดขึ� นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหาย ซึ� งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุ ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท�ีถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื�อมัน� ว่าความเสี ยหายที�เกิดขึ�นจะไม่เกินกว่าจํานวนที�ได้ประมาณ
การไว้แล้ว ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
5.10 มูลค่ ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื� อขายคล่ อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงิน
ดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจําลองการประเมิ น มู ล ค่ า ซึ� งตัวแปรที� ใช้ในแบบจําลองได้ม าจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที�มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึ งถึงความเสี� ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และ
การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื� องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวข้อง
กับตัวแปรที�ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากและบัตรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อ
สิ�นกําหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2562
2561
4,382,228
1,181,029
218,128,284 225,614,923
2,784,736
225,295,248

2,970,976
229,766,928

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
4,204,884
1,146,293
217,235,268 223,202,772
2,784,736
224,224,888

2,970,976
227,320,041

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 เงิ นฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี�ยร้ อยละ 0.25 ถึ ง 1.25 ต่อปี
(งบการเงิ นเฉพาะกิจการ: ร้ อยละ 0.25 ถึ ง 1.10 ต่อปี ) (2561: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี สําหรับงบการเงิ น
รวม และร้อยละ 0.25 ถึง 0.80 ต่อปี สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)
7.

เบีย� ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลื อของเบี�ยประกันภัยค้างรับจากการรั บประกันภัยโดยตรง
จําแนกอายุตามเงินต้นที�คา้ งชําระนับตั�งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี�ยประกันภัย
แสดงได้ดงั นี�

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี�ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญ
เบี�ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
2562
512,579,872 455,916,978
60,443,090
37,631,916
15,046,872
15,270,332
10,286,366
4,753,443
14,887,323
11,548,869
613,243,523 525,121,538
(2,865,433) (1,844,020)
610,378,090 523,277,518

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
512,484,788 455,853,757
60,359,220
37,618,964
15,045,230
15,236,970
10,285,843
4,729,304
14,887,323
11,548,869
613,062,404 524,987,864
(2,865,433) (1,844,020)
610,196,971 523,143,844

สําหรับเบี�ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี� ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็ บเบี� ยประกันภัย โดยหนี� ที� เกิ นกว่ากําหนดรั บชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
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8.

สิ นทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
งบการเงินรวม
2562
2561
สํารองประกันภัยส่วนที�เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างรับ
201,362,443
325,746,212
สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
527,108,655
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

9.

96,097,494
312,353,609
408,451,103

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

201,362,443
325,746,212
527,108,655

96,097,494
312,353,609
408,451,103

ลูกหนีจ� ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
2561
2562
149,908,416 215,132,383
149,908,416 215,132,383

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
95,269
14,470
151,705,734 215,923,108
151,801,003 215,937,578

ยอดคงเหลื อของเงิ น ค้างรั บ จากการประกัน ภัยต่อ ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จําแนกอายุตาม
เงินต้นที�คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี�

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
2561
2562
31,966,025 180,351,097
117,724,878
34,563,848
217,513
217,438
149,908,416 215,132,383

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
32,714,866 180,386,028
118,773,355
35,319,642
217,513
217,438
151,705,734 215,923,108
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุ นในหลักทรัพย์จาํ แนกตามประเภทเงิ นลงทุ น
ได้ดงั นี�
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
เงินลงทุนเพื�อค้ า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
เงินลงทุนเพื�อค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี� ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
หัก: ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี� ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
เงินลงทุนทั�วไป
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทั�วไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

30,669,090
319,856,323
8,557,645
359,083,058
(9,038,323)
350,044,735
80,014,061
400,093,940
50,505,830
2,331,143,716
2,861,757,547
185,764,961
(7,989,373)
3,039,533,135

2561

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

30,712,702
310,979,223
8,352,810
350,044,735

257,794,575
-

81,777,229
408,533,599
96,707,987
2,452,514,320
3,039,533,135

90,018,592
430,093,940
50,506,668
1,510,394,265

257,794,575
(26,454,154)
231,340,421

2,081,013,465
155,790,905
(7,261,235)
2,229,543,135

331,216,667
841,000
54,123,916
386,181,583
(841,000)
385,340,583

595,635,371
841,000
202,053,934
798,530,305
(841,000)
797,689,305

3,720,650
3,720,650
3,778,639,103

3,720,650
3,720,650
3,262,293,511

มูลค่ายุติธรรม
231,340,421
231,340,421

90,276,442
434,087,501
112,038,147
1,593,141,045
2,229,543,135
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(หน่ วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
เงินลงทุนเพื�อค้ า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
เงินลงทุนเพื�อค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี� ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
หัก: ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี� ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
เงินลงทุนทั�วไป
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทั�วไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

30,669,090
319,856,323
8,557,645
359,083,058
(9,038,323)
350,044,735
80,014,061
400,093,940
50,505,830
2,331,143,716
2,861,757,547
185,764,961
(7,989,373)
3,039,533,135

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

30,712,702
310,979,223
8,352,810
350,044,735

257,794,575
-

81,777,229
408,533,599
96,707,987
2,452,514,320
3,039,533,135

90,018,592
430,093,940
50,506,668
1,510,394,265

257,794,575
(26,454,154)
231,340,421

2,081,013,465
155,790,905
(7,261,235)
2,229,543,135

331,216,667
841,000
13,142,583
345,200,250
(841,000)
344,359,250

595,635,371
841,000
156,251,267
752,727,638
(841,000)
751,886,638

3,720,650
3,720,650
3,737,657,770

3,720,650
3,720,650
3,216,490,844

มูลค่ายุติธรรม
231,340,421
231,340,421

90,276,442
434,087,501
112,038,147
1,593,141,045
2,229,543,135
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�
เงินลงทุนในตราสารหนี� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ� นปี ดังนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2562
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกินกําหนด
เงินลงทุนเพื�อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื�อค้า
เงินลงทุนเผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง

หัก: ค่าเผือ� การด้อยค่า

รวมเงินลงทุนเผื�อขาย
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

30,669,090
30,669,090
43,612
30,712,702

-

30,669,090
30,669,090
43,612
30,712,702

93,940
93,940
(93,940)
-

155,000,000
155,000,000
867,971
155,867,971

80,014,061
195,000,000
275,014,061
7,259,821
282,273,882

50,000,000
50,000,000
2,168,975
52,168,975

80,014,061
400,093,940
480,108,001
10,296,767
(93,940)
490,310,828

841,000

139,984,200
-

181,232,467
-

10,000,000
-

331,216,667
841,000

841,000
(841,000)
-

54,034,980
194,019,180
194,019,180

88,936
181,321,403
181,321,403

10,000,000
10,000,000

54,123,916
386,181,583
(841,000)
385,340,583

26
รายงานประจำป 2562

69

เงินลงทุนเผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื�อขาย
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนเพื�อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื�อค้า
เงินลงทุนเผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง

หัก: ค่าเผือ� การด้อยค่า

รวมเงินลงทุนเผื�อขาย
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2561
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

93,940
93,940
93,940

10,000,000
160,000,000
170,000,000
158,789
170,158,789

80,018,592
190,000,000
270,018,592
2,356,650
272,375,242

80,000,000
80,000,000
1,735,972
81,735,972

90,018,592
430,093,940
520,112,532
4,251,411
524,363,943

841,000

314,009,249
-

271,626,122
-

10,000,000
-

595,635,371
841,000

841,000
(841,000)
-

159,812,647
473,821,896
473,821,896

42,241,287
313,867,409
313,867,409

10,000,000
10,000,000

202,053,934
798,530,305
(841,000)
797,689,305
(หน่วย: บาท)

เกินกําหนด

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

เกินกําหนด

รวม

-

-

30,669,090
30,669,090
43,612
30,712,702

-

30,669,090
30,669,090
43,612
30,712,702

93,940
93,940
(93,940)
-

155,000,000
155,000,000
867,971
155,867,971

80,014,061
195,000,000
275,014,061
7,259,821
282,273,882

50,000,000
50,000,000
2,168,975
52,168,975

80,014,061
400,093,940
480,108,001
10,296,767
(93,940)
490,310,828

841,000

139,984,200
-

181,232,467
-

10,000,000
-

331,216,667
841,000

841,000
(841,000)
-

13,053,647
153,037,847
153,037,847

88,936
181,321,403
181,321,403

10,000,000
10,000,000

13,142,583
345,200,250
(841,000)
344,359,250
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(หน่วย: บาท)

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื�อขาย
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

93,940
93,940
93,940

10,000,000
160,000,000
170,000,000
158,789
170,158,789

80,018,592
190,000,000
270,018,592
2,356,650
272,375,242

80,000,000
80,000,000
1,735,972
81,735,972

90,018,592
430,093,940
520,112,532
4,251,411
524,363,943

841,000

314,009,249
-

271,626,122
-

10,000,000
-

595,635,371
841,000

841,000
(841,000)
-

156,164,647
470,173,896
470,173,896

86,620
271,712,742
271,712,742

10,000,000
10,000,000

156,251,267
752,727,638
(841,000)
751,886,638

10.3 องค์ ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผื�อขาย

ยอดคงเหลือต้นปี
เปลีย� นแปลงระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุน
ระหว่างปี
โอนขาดทุนไปรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการขายระหว่างปี ทีร� ับรู ้ใน
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
155,790,905 180,189,221 155,790,905 180,189,221

56,793,001
728,138

(37,760,082)
7,084,952

56,793,001
728,138

(37,760,082)
7,084,952

(27,547,083)
185,764,961
(37,152,992)
148,611,969

6,276,814
155,790,905
(31,158,181)
124,632,724

(27,547,083)
185,764,961
(37,152,992)
148,611,969

6,276,814
155,790,905
(31,158,181)
124,632,724
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10.4 เงินลงทุนทีต� ิดภาระผูกพัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี�

พันธบัตรวางเป็ นหลักประกัน
คํ�าประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินฝากธนาคารที�ใช้เป็ นหลักประกัน
หลักทรัพย์ในการยืน� ประกันกรณี ที�ผเู ้ อาประกันที�
เป็ นผูข้ บั ขี�รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสือคํ�าประกันซึ�งออกโดยธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,022,018

1,010,155

1,022,018

1,010,155

40,000
3,253,416
5,320,118
9,635,552

3,353,844
3,218,369
5,262,806
12,845,174

40,000
3,253,416
5,320,118
9,635,552

3,353,844
3,218,369
5,262,806
12,845,174

นอกจากนั�น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบียนตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 28
11. เงินให้ ก้ ยู ืม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงิ นให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับทั�งจํานวนเป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่พนักงาน
ตามโครงการสวัสดิการ สามารถจําแนกเงินต้นและดอกเบี�ยค้างรับตามอายุหนี� ได้ดงั นี�

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี�ย
ค้างรับ
เงินต้น
6,489,815
600,873
7,090,688
(600,873)
6,489,815

152,939
152,939
(152,939)
-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อื�น ๆ
ดอกเบี�ย
ค้างรับ
เงินต้น
เงินต้น
1,208,547
7,698,362
1,208,547
1,208,547

-

600,873
8,299,235
(600,873)
7,698,362

(หน่วย: บาท)

รวม
ดอกเบี�ย
ค้างรับ
-

รวม
7,698,362

152,939
152,939
(152,939)
-

753,812
8,452,174
(753,812)
7,698,362
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(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี�ย
ค้างรับ
เงินต้น
5,573,075
-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อื�น ๆ
ดอกเบี�ย
ค้างรับ
เงินต้น
เงินต้น
1,595,015
7,168,090

600,873
6,173,948
(600,873)
5,573,075

1,595,015
1,595,015

เงินให้กยู้ มื สุทธิ

152,939
152,939
(152,939)
-

-

600,873
7,768,963
(600,873)
7,168,090

รวม
ดอกเบี�ย
ค้างรับ
-

รวม
7,168,090

152,939
152,939
(152,939)
-

753,812
7,921,902
(753,812)
7,168,090

ทรัพ ย์สิ น ที� ใช้เป็ นหลัก ประกัน เงิ น ให้กู ้ยืม นั�น ส่ วนใหญ่ ประกอบด้วยที� ดิน และสิ� งปลู กสร้ าง มู ลค่ าตาม
สัญญาจํานองของทรัพย์สินได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การขอกูย้ มื การจ่ายชําระและการคิดดอกเบี�ย โดยบริ ษทั ฯคิด
ดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต้ ่อเนื� องครั�งที� 1 คิดดอกเบี�ยในอัตราร้ อยละ 8.5 ต่อปี กูต้ ่อเนื�อง
ครั�งต่อไปเพิ�มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และมีการกําหนดวงเงินกูย้ ืมของแต่ละโครงการดังนี�
โครงการ
เงินกูก้ รณีจาํ เป็ นทัว� ไป
เงินกูเ้ พื�อซื�อที�อยูอ่ าศัย

เงินกูซ้ ่อมแซมที�อยูอ่ าศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที�ดินและ/หรื อ
สิ�งปลูกสร้าง

บุคคลและ/หรื อ
หลักทรัพย์

-

วงเงิน
ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สู งสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที�ดินเปล่า
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สู งสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สู งสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที�อยูอ่ าศัย

12. เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
12.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี�
บริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
(ดําเนิ นธุรกิจในการรับประกัน
วินาศภัย)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2562
2561
บาท
67,200,000

บาท
67,200,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
ร้อยละ
70.0

ร้อยละ
70.0

ราคาทุน
2562

2561

บาท
67,200,000

บาท
67,200,000
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12.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ� งมีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสําคัญ

บริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด

สัดส่วนที�ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
30.0
30.0

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยสะสม
2562
2561
13,321,602

16,157,065

(หน่วย: บาท)
กําไรหรื อขาดทุนที�แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
2562
2561
(1,179,354)

(1,403,361)

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยซึ� งเป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
(ก) สรุ ปรายการฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์
หนี�สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

(หน่วย: บาท)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
52,371,466
58,948,236
7,966,126
5,091,354
44,405,340
53,856,882

(ข) สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
5,689,572
5,704,325

ขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ขาดทุน)

(3,931,179)
(3,931,179)

(4,677,868)
(4,677,868)

(ค) สรุ ปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
(771,346)
(222,184)
(347,614)
(497,234)
(1,118,960)
(719,418)
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13. ทีด� ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ที�ดิน

อาคาร

เครื� องตกแต่ง

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สํานักงาน

194,027,280
17,922,900
-

205,176,286
6,624,012
3,200,000
-

43,981,557
1,010,166
500,000
-

80,965,550
8,651,956
2,376,088
(2,270,180)

80,228,549
2,881,000
(1,312,000)

11,910,196
(6,076,088)
-

604,379,222
49,000,230
(3,582,180)

211,950,180
-

215,000,298
267,531
17,221,728
-

(123,486)
45,368,237
1,893,312
3,194,600
(144,780)

(54,521)
89,668,893
7,369,713
1,346,254
(889,127)

(29,318)
81,768,231
9,899,262
328,923
-

5,834,108
17,038,432
(22,091,505)
-

(207,325)
649,589,947
36,468,250
(1,033,907)

211,950,180

232,489,557

(510,025)
49,801,344

(234,603)
97,261,130

(117,273)
91,879,143

781,035

(861,901)
684,162,389

-

155,013,420
3,518,345

26,591,078
6,530,956

67,049,811
6,901,172

63,616,241
6,748,545

-

312,270,550
23,699,018

-

-

-

(2,270,097)

(1,311,999)

-

(3,582,096)

-

158,531,765
4,436,080

(16,461)
33,105,573
5,867,317

(3,333)
71,677,553
8,728,738

(974)
69,051,813
6,288,754

-

(20,768)
332,366,704
25,320,889

-

-

(144,779)

(867,825)

-

-

(1,012,604)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ซื� อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที�เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื� อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที�เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที�จาํ หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที�เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที�จาํ หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที�เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

-

162,967,845

(320,328)
38,507,783

(57,332)
79,481,134

(27,351)
75,313,216

-

(405,011)
356,269,978

211,950,180

56,468,533

12,262,664

17,991,340

12,716,418

5,834,108

317,223,243

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

211,950,180

69,521,712

11,293,561

17,779,996

16,565,927

781,035

327,892,411

ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
2561

23,699,018

2562

25,320,889

32
รายงานประจำป 2562

75

(หน่วย: บาท)

ที�ดิน
ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม 2561
194,027,280
ซื� อเพิ�ม
17,922,900
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 211,950,180
ซื� อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 211,950,180
ค่าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที�จาํ หน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที�จาํ หน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
-

อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
สํานักงาน
เครื� องตกแต่ง
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

205,176,286
6,624,012
3,200,000
215,000,298

39,165,596
857,406
500,000
40,523,002

78,839,152
8,495,105
2,376,088
(2,270,180)
87,440,165

79,085,140
2,881,000
(1,312,000)
80,654,140

11,910,196
(6,076,088)
5,834,108

596,293,454
48,690,619
(3,582,180)
641,401,893

267,531
17,221,728
232,489,557

1,837,558
3,194,600
(144,780)
45,410,380

7,316,286
1,346,254
(859,553)
95,243,152

9,899,262
328,923
90,882,325

16,778,722
(22,091,505)
521,325

36,099,359
(1,004,333)
676,496,919

155,013,420
3,518,345

25,949,093
4,113,361

66,919,815
6,483,182

63,578,249
6,525,727

-

311,460,577
20,640,615

158,531,765
4,436,080

30,062,454
4,191,599

(2,270,097)
71,132,900
8,398,975

(1,311,999)
68,791,977
6,089,390

-

(3,582,096)
328,519,096
23,116,044

162,967,845

(144,779)
34,109,274

(859,528)
78,672,347

74,881,367

-

(1,004,307)
350,630,833

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

211,950,180

56,468,533

10,460,548

16,307,265

11,862,163

5,834,108

312,882,797

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

211,950,180

69,521,712

11,301,106

16,570,805

16,000,958

521,325

325,866,086

ค่ าเสื� อมราคาสําหรับปี
2561

20,640,615

2562

23,116,044

ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี อาคารและอุ ป กรณ์ จาํ นวนหนึ� งซึ� งตัดค่ าเสื� อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่ าตามบัญชี ก่อนหัก ค่ าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพ ย์ดงั กล่ าวมี จาํ นวนเงิ น
ประมาณ 285.9 ล้า นบาท (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 281.7 ล้ านบาท) (2561: 299.4 ล้ า นบาท สํ า หรั บ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
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14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หน่วย: บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ซื�อเพิม�
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื�อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

รวม

45,588,201
6,741,786
288,000

1,039,050
(288,000)

45,588,201
7,780,836
-

45,390,144
6,554,163
288,000

1,039,050
(288,000)

45,390,144
7,593,213
-

(5,078)

-

(5,078)

-

-

-

52,612,909
271,458
240,000

751,050
1,696,305
(240,000)

53,363,959
1,967,763
-

52,232,307
271,458
240,000

751,050
1,696,305
(240,000)

52,983,357
1,967,763
-

(40,063)

-

(40,063)

-

-

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ

53,084,304

2,207,355

55,291,659

52,743,765

2,207,355

54,951,120

39,226,422
3,938,077

-

39,226,422
3,938,077

39,217,225
3,678,196

-

39,217,225
3,678,196

(235)

-

(235)

-

-

-

43,164,264
2,131,685

-

43,164,264
2,131,685

42,895,421
2,041,587

-

42,895,421
2,041,587

(28,299)

-

(28,299)

-

-

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

45,267,650

-

45,267,650

44,937,008

-

44,937,008

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

9,448,645

751,050

10,199,695

9,336,886

751,050

10,087,936

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

7,816,654

2,207,355

10,024,009

7,806,757

2,207,355

10,014,112

ค่าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2561

3,938,077

3,678,196

2562

2,131,685

2,041,587

อายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันที� 31
ธันวาคม 2562

1 - 10 ปี

-

1 - 10 ปี

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ� ึงตัดจําหน่ ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งานอยู่ มู ลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมของสิ นทรั พย์ด ังกล่าวมีจาํ นวนเงิ นประมาณ 34.2 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33.9 ล้านบาท) (2561: 30.5 ล้านบาท สําหรับงบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ)
34
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15. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี /ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
15.1 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี� สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ� หนี� สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที�อาจเกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้
รายงานให้บริ ษทั ฯทราบและสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทน
ผลขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื�อค้า
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
รวม
หนีส� ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ� ขาย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ส่ วนเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีท�ีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
ส่วนเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อหนี� สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2562
2561

11,550,590
1,562,618
95,912,975

7,466,841
1,416,990
69,418,456

4,083,749
145,628
26,494,519

254,483
1,416,990
11,846,789

18,578,994

21,023,938

(2,444,944)

(12,368,133)

1,807,665
24,494,605
153,907,447

5,290,831
18,243,141
122,860,197

(3,483,166)
4,457,920

5,290,831
1,217,308

37,152,992
37,152,992
116,754,455

31,158,181
31,158,181
91,702,016

-

693,077
-

29,253,706

8,351,345

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมีผลแตกต่างชัว� คราวและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้
จํานวน 8.7 ล้านบาท (2561: 6.8 ล้านบาท) ที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื� องจาก
บริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็ นว่ามีความไม่แน่ นอนที� จะนําผลแตกต่างชัว� คราวและผลขาดทุน ทางภาษี ที�ยงั
ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
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15.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที�คาํ นวณตามเกณฑ์
53,436,411
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ของปี ก่อน
(200,000)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว� คราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
(29,253,706)
ชัว� คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไร
23,982,705
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

33,617,754

53,436,411

33,617,754

-

(200,000)

-

(8,351,345) (29,253,706)

(8,351,345)

25,266,409

25,266,409

23,982,705

จํานวนภาษีเงิ นได้ที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องกับ:
การเปลีย� นแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ� ขาย
การเปลี�ยนแปลงผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(5,994,811)

4,879,663

(5,994,811)

4,879,663

1,793,544
(4,201,267)

(538,251)
4,341,412

1,793,544
(4,201,267)

(538,251)
4,341,412
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รายการกระทบยอดจํานวนเงิ น ระหว่างค่ าใช้จ่ายภาษีเงิ น ได้ก ับ ผลคู ณ กํา ไรทางบัญ ชี กับ อัตราภาษีที� ใ ช้
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี�

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
ปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ผลแตกต่างชัว� คราวและผลขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ท�ไี ด้รับการยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหกั ได้เพิ�มขึ�น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
136,140,015 135,959,058 140,071,194 140,636,926
20%, 24%
27,070,756

20%, 24%
27,004,697

20%
28,014,239

20%
28,127,385

(200,000)

-

(200,000)

-

767,551
(6,804,048)
(635,926)
3,784,372

1,148,756
(5,931,034)
(1,029,049)
4,073,039

(6,804,048)
(635,926)
3,608,440

(5,931,034)
(950,212)
4,020,270

23,982,705

25,266,409

23,982,705

25,266,409

16. สิ นทรัพย์ อื�น

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุ ทธิ
เบี�ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�จากการขายหลักทรัพย์
รายการเทียบเท่าเงินสดที�มีขอ้ จํากัดในการใช้
อืน� ๆ
รวมสิ นทรัพย์อนื�

งบการเงินรวม
2562
2561
371,939,948 280,274,872
115,057,610 121,831,584
157,333,653
52,524,157
48,893,000
43,750,964
12,279,242
4,265,838
9,100,237
8,937,126
42,363,310
33,993,280
748,596,970 553,947,851

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
371,939,948 280,274,872
115,057,610 121,830,971
157,333,653
52,524,157
48,893,000
43,750,857
12,279,242
4,265,838
9,100,237
8,937,126
34,834,478
42,810,018
749,438,168 554,393,839

ณ วันที� 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงิ นที� มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดื อน
จํา นวน 9.1 ล้า นบาท (2561: 8.9 ล้า นบาท) ไปวางคํ�า ประกัน วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นาคารและวางเป็ น
หลักทรัพย์ในการยืน� ประกันกรณี ที�ผเู ้ อาประกันที�เป็ นผูข้ บั ขี�รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
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17. หนีส� ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)

หนี�สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี�ยประกันภัย
- สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

งบการเงินรวม
2562
หนี�สิน
ส่วนที�เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

1,398,433,364
94,081,586

159,966,748
41,395,695

1,238,466,616
52,685,891

2,336,168,313
3,828,683,263

325,746,212
527,108,655

2,010,422,101
3,301,574,608
(หน่วย: บาท)

หนี�สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี�ยประกันภัย
- สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

งบการเงินรวม
2561
หนี�สิน
ส่วนที�เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

1,113,404,910
57,791,280

90,627,224
5,470,270

1,022,777,686
52,321,010

1,964,524,257
3,135,720,447

312,353,609
408,451,103

1,652,170,648
2,727,269,344
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
หนี�สิน
หนี�สินตาม
สัญญา
ส่วนที�เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี�ยประกันภัย
- สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุทธิ

1,398,030,321
93,813,407

159,966,748
41,395,695

1,238,063,573
52,417,712

2,333,895,909
3,825,739,637

325,746,212
527,108,655

2,008,149,697
3,298,630,982
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
หนี�สิน
หนี�สินตาม
สัญญา
ส่วนที�เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี�ยประกันภัย
- สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุทธิ

1,113,241,027
57,642,252

90,627,224
5,470,270

1,022,613,803
52,171,982

1,963,044,364
3,133,927,643

312,353,609
408,451,103

1,650,690,755
2,725,476,540

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาประกันภัยต่อเพื�อเป็ นการบริ หารความ
เสี� ยงจากการรับประกันภัย ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารจะบริ หารความเสี� ยงโดยการพิจารณาภาระความเสี ยหายสุ ทธิ
จากการรับประกัน ฝ่ ายบริ ห ารยังจําเป็ นต้องเปิ ดเผยภาระหนี� สิ นตามสัญญาประกันทั�งในส่ วนของความ
เสี ยหายรวมและความเสี ยหายสุ ทธิ
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17.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
1,171,196,190
1,168,300,191
1,170,883,279
1,168,209,890

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�น
ระหว่างปี
3,054,273,124
การเปลีย� นแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนที�เกิดขึ�นในปี ก่อน
(95,138,780)
การเปลีย� นแปลงประมาณการค่าสิ นไหม
ทดแทนและข้อสมมติในการคํานวณ
สํารองค่าสินไหมทดแทน
36,023,258
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย ระหว่าง
ปี
(2,673,772,640)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็ น
(66,202)
เงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือปลายปี
1,492,514,950

2,316,553,386

3,052,123,284

2,314,553,270

(97,668,468)

(95,134,066)

(97,654,827)

(2,533,192)

36,171,156

(2,621,396)

(2,213,449,855)

(2,672,199,925)

(2,211,603,658)

(5,872)
1,171,196,190

1,491,843,728

1,170,883,279

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที�
เกิ ดจากสั ญญารั บ ประกัน ภัยต่อจํานวน 0.1 ล้า นบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 0.4 ล้านบาท) (2561: 0.1
ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
17.2 สํ ารองเบีย� ประกันภัยทีย� งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี�ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี�ยประกันภัยที�ถอื เป็ นรายได้ในปี นี�
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
1,964,524,257
1,657,141,941
1,963,044,364
1,656,112,917
4,809,543,733
4,155,144,164
4,806,271,867
4,152,256,441
(4,437,673,942) (3,847,735,462) (4,435,420,322) (3,845,324,994)
(225,735)
2,336,168,313

(26,386)
1,964,524,257

2,333,895,909

1,963,044,364
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17.3 ตารางพัฒนาการค่ าสินไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปี ท�รี ายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
ก่อนจนถึง 2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ�นปี อุบตั ิเหตุ
1,341
1,309
- หนึ�งปี ถดั ไป
1,420
1,172
- สองปี ถัดไป
992
1,150
- สามปี ถัดไป
980
1,154
- สี�ปีถัดไป
984
1,173
- ห้าปี ถัดไป
1,017
1,174
- หกปี ถดั ไป
1,021
1,170
- เจ็ดปี ถัดไป
1,021
1,170
1,021
- แปดปี ถดั ไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
1,021
1,170
สัมบูรณ์
1,021
1,170
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุทธิ
รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

2556

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
2557
2558

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

1,662
1,484
1,556
1,531
1,529
1,525
1,508

1,773
1,653
1,599
1,589
1,585
1,584

1,684
1,644
1,630
1,631
1,627

1,820
1,775
1,759
1,761

1,969
1,784
1,677

2,257
2,223

2,862

1,508
1,508
-

1,584
1,583
1

1,627
1,625
2

1,761
1,759
2

1,677
1,668
9

2,223
2,023
200

2,862
1,785
1,077

รวม

15,433
14,142
1,291
152
50
1,493
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ปี ท�รี ายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
ก่อนจนถึง 2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ�นปี อุบตั ิเหตุ
1,341
1,309
- หนึ�งปี ถดั ไป
1,420
1,172
- สองปี ถัดไป
992
1,150
- สามปี ถัดไป
980
1,154
- สี�ปีถัดไป
984
1,173
- ห้าปี ถัดไป
1,017
1,174
- หกปี ถดั ไป
1,021
1,170
- เจ็ดปี ถัดไป
1,021
1,170
1,021
- แปดปี ถดั ไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
1,021
1,170
สัมบูรณ์
1,021
1,170
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
2557
2558

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

1,662
1,484
1,556
1,531
1,529
1,525
1,508

1,773
1,653
1,599
1,589
1,585
1,584

1,684
1,644
1,630
1,631
1,627

1,820
1,775
1,759
1,761

1,969
1,784
1,677

2,255
2,221

2,859

1,508
1,508
-

1,584
1,583
1

1,627
1,625
2

1,761
1,759
2

1,677
1,668
9

2,221
2,021
200

2,859
1,783
1,076

รวม

15,428
14,138
1,290
152
50
1,492
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(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ

ปี ท�รี ายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
ก่อนจนถึง 2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ�นปี อุบตั ิเหตุ
1,017
1,080
- หนึ�งปี ถดั ไป
1,036
993
- สองปี ถัดไป
937
967
- สามปี ถัดไป
925
972
- สี�ปีถัดไป
930
991
- ห้าปี ถัดไป
963
992
- หกปี ถดั ไป
967
989
- เจ็ดปี ถัดไป
967
989
967
- แปดปี ถดั ไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
967
989
สัมบูรณ์
967
989
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุทธิ
รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

2556

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
2557
2558

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

1,317
1,173
1,239
1,213
1,212
1,208
1,192

1,403
1,321
1,287
1,279
1,276
1,275

1,346
1,314
1,316
1,317
1,313

1,494
1,465
1,456
1,459

1,511
1,416
1,325

1,739
1,699

2,089

1,192
1,191
1

1,275
1,275
-

1,313
1,312
1

1,459
1,456
3

1,325
1,318
7

1,699
1,517
182

2,089
1,208
881

รวม

12,308
11,233
1,075
166
50
1,291
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ปี ท�รี ายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
ก่อนจนถึง 2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ�นปี อุบตั ิเหตุ
1,017
1,080
- หนึ�งปี ถดั ไป
1,036
993
- สองปี ถัดไป
937
967
- สามปี ถัดไป
925
972
- สี�ปีถัดไป
930
991
- ห้าปี ถัดไป
963
992
- หกปี ถดั ไป
967
989
- เจ็ดปี ถัดไป
967
989
967
- แปดปี ถดั ไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
967
989
สัมบูรณ์
967
989
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุทธิ
รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
2557
2558

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

1,317
1,173
1,239
1,213
1,212
1,208
1,192

1,403
1,321
1,287
1,279
1,276
1,275

1,346
1,314
1,316
1,317
1,313

1,494
1,465
1,456
1,459

1,511
1,416
1,325

1,737
1,697

2,086

1,192
1,191
1

1,275
1,275
-

1,313
1,312
1

1,459
1,456
3

1,325
1,318
7

1,697
1,515
182

2,086
1,206
880

รวม

12,303
11,229
1,074
166
50
1,290
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17.4 หลักเกณฑ์ และข้ อสมมติ
วิธีการและข้อสมมติที� บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้สําหรับการประเมิ นหนี� สินจากสัญญาประกันภัยทั�งก่อน
และหลังการประกันภัยต่อ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี�
(1) วิธีการประมาณค่าประมาณการที�ดีท�ีสุดของหนี� สินค่าสิ นไหมทดแทน
ธุรกิจรับตรงและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
ในการประเมินค่าประมาณการที�ดีท�ีสุดของหนี� สินค่าสิ นไหมทดแทนของกลุ่มบริ ษทั จะใช้ปัจจัยการ
พัฒนาการสิ นไหมทดแทน โดยในการประเมินกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ 3 วิธีดงั นี�
(i) วิธี บ ัน ไดลู ก โซ่ (Chain Ladder method, CL) สํา หรั บ ข้อ มู ล สิ นไหมทดแทนจ่ า ยและสิ น ไหม
ทดแทนที�เกิดขึ�น
(ii) วิธีเบอร์ นฮุตเตอร์ เฟอร์ กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทน
จ่ายและสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�น
(iii) วิธีค่าคาดหวังอัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR) สําหรั บข้อมู ลสิ นไหม
ทดแทนจ่ายและสิ นไหมทดแทนที�เกิดขึ�น
ในการประเมิ นค่าประมาณการที�ดีที�สุดของค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯเลื อกใช้วิธี บนั ไดลู กโซ่ ของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที�เกิ ดขึ�นเป็ นหลัก สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใช้ในกรณี ที�มีความเหมาะสม
ตามข้อมูล และสําหรับบริ ษทั ย่อย เลือกใช้วธิ ี ELR เป็ นหลัก
ธุรกิจการรับประกันภัยต่อตามสัญญา
กลุ่ มบริ ษทั ได้ใช้วิธี การพื�นฐานในการประเมิน เงิ นสํารอง IBNR สําหรั บธุ รกิ จการรับ ประกันภัยต่อ
ตามสัญญา วิธีการนี� มีส มมติ ฐานว่าสัดส่ วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุ รกิ จการรับ ประกันภัยตาม
สัญ ญามี ล ัก ษณะคล้ายกัน (ร้ อยละของเงิน สํารองค้างจ่ าย) กับ ธุ รกิ จการรั บ ประกันภัย โดยตรงและ
การประกันภัยต่อเฉพาะราย
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(2) ข้อสมมติในเรื� องค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง
ในการประเมินหนี�สินของการประกันภัยนั�น ได้มีการตั�งสมมติฐานสําหรับค่าใช้จ่ายสี� ประเภท ดังนี�
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมที�จดั สรรได้ (Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE)
เนื� องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที� จดั สรรได้ไม่ ถู กรวมอยู่ในตารางสิ นไหม
ทดแทนรู ปสามเหลี�ยม ดังนั�น กลุ่มบริ ษทั จึงแยกประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ด้วยวิธีสัดส่ วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน และสิ นไหมทดแทนรวมจ่ายเพื�อ
จําลองตารางรู ปสามเหลี� ยมของค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนและคํานวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที�ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment
Expenses - ULAE)
ในการกําหนดค่ าสําหรั บ ULAE ในอนาคต (หรื อมี ค่ าเท่ ากับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) กลุ่มบริ ษทั ใช้สมมติฐานจากการประมาณโดยใช้วิธี
Kittel ซึ� ง ULAE Ratio ที� กลุ่ม บริ ษทั เลื อกใช้จะถู กแยกพิจารณาระหว่างการประกันภัยรถยนต์
และการประกันภัยที�ไม่ใช่รถยนต์
ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที�ไม่สามารถจัดสรรได้ดงั กล่าว สิ นไหม
ค้ า งจ่ า ยรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่ ร วมค่ า สิ นไหมทดแทนจากเหตุ ก ารณ์
นํ�าท่วมครั�งใหญ่ สําหรับหนี�สินสํารองเบี�ยประกันภัย อัตราส่ วน ULAE ถูกนํามาประยุกต์ใช้กบั
ความเสี� ยงภัยที�ยงั ไม่สิ�นสุ ดรวม (Gross URR) เพื�อให้ได้ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมสําหรับ
การนําไปคํานวณหนี�สินสํารองเบี�ยประกันภัย
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยจนกระทัง� สิ� นสุ ดสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริ ห ารจัดการกรมธรรม์คาํ นวณโดยการคํานวณหาสัดส่ วนค่ าใช้จ่ายในการ
บริ หารจัดการกรมธรรม์ที�เกิดขึ�นในอดีตกับเบี�ยประกันภัยที�ถือป็ นรายได้สําหรับแต่ละปี แล้วนํา
สัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้รวม (Gross UPR) ณ วันสิ� นงวด
2.4 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการประกันภัยต่อ
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยที� เกี� ย วข้อ งกับ การประกัน ภัย ต่อ จะคํา นวณจากอัต ราส่ ว นของเบี� ย
ประกัน ภัยความเสี ยหายส่ วนเกิ น (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่ อเบี� ยประกัน ภัย รับ
สุ ทธิแล้วนําสัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี�ยประกันภัยที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
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18. เจ้ าหนีบ� ริษัทประกันภัยต่ อ
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
376,267,346
451,416,068
94,123,546
55,146,722
470,390,892
506,562,790

งบการเงินรวม
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี�ยวกับการประกันภัยต่ออื�น
รวมเจ้าหนี� บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2562
376,267,346
94,123,546
470,390,892

2561
451,416,068
55,146,722
506,562,790

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
จํานวนเงิ น ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ระยะยาวของพนัก งานหลังออกจากงานสํา หรั บ ปี สิ� นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงดังนี�

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ส่วนที�รบั รู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนที�รบั รู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที�เกิดจากการเปลีย� นแปลงด้าน
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที�เกิดจากการเปลีย� นแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน
ส่ วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ท�จี ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2562
2561
91,215,706
87,820,420

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
91,215,706
87,820,420

7,846,096
3,600,453
28,799,383

5,956,929
2,634,613
-

7,846,096
3,600,453
28,799,383

5,956,929
2,634,613
-

(3,677,363)

-

(3,677,363)

-

15,471,845
(2,826,762)
(17,956,334)
122,473,024

(2,691,256)
(2,505,000)
91,215,706

15,471,845
(2,826,762)
(17,956,334)
122,473,024

(2,691,256)
(2,505,000)
91,215,706

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี� ยถ่ วงนํ�าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 14.7 ปี และบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 14.0 ล้านบาท (2561: 14.1 ปี และ 13.6 ล้านบาท ตามลําดับ)

47
รายงานประจำป 2562

90

สมมติฐานที�สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี�

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ�นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
1.7
3.0
5.0
5.0
0.0 - 12.0
0.0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคัญต่อมู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี�

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
อัตราเพิ�มขึ�น
อัตราลดลง
อัตราเพิ�มขึ�น
อัตราลดลง
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี�สินลดลง 5.5 หนี�สินเพิม� ขึ�น 7.0 หนี�สินลดลง 3.8 หนี�สินเพิม� ขึ�น 4.2
หนี�สินเพิ�มขึ�น 7.0 หนี�สินลดลง 5.6 หนี�สินเพิม� ขึ�น 4.2 หนี�สินลดลง 3.9
หนี�สินลดลง 1.0

หนี�สินเพิม� ขึ�น 2.0

หนี�สินลดลง 0.9

หนี�สินเพิม� ขึ�น 0.9

เมื� อ วัน ที� 13 ธัน วาคม 2561 สภานิ ติบ ัญ ญัติแ ห่ งชาติ ได้มี ม ติ ผ่านร่ างพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองแรงงาน
ฉบับ ใหม่ และต่อมาได้มีการประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาและให้มีผลบังคับ ใช้ต� งั แต่วนั ที� 5 พฤษภาคม
2562พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น� ี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับ
ลู กจ้างซึ� งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ�นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน
การเปลี� ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและมี
ผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี� สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 28.8 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
บันทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของปี ปั จจุบนั
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20. หนีส� ิ นอื�น
งบการเงินรวม
เบี�ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานค้างจ่าย
เจ้าหนี� จากการซื�อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี� อ�นื
อืน� ๆ
รวมหนี�สินอื�น

2562
260,430,319
111,445,409
118,365,307
7,146,029
56,174,675
84,038,288
145,271,562
782,871,589

2561
231,196,335
100,587,016
94,386,499
24,452
57,645,337
72,147,519
91,884,730
647,871,888

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
260,430,319
231,195,568
111,283,301
100,428,354
117,726,011
93,887,087
7,146,029
24,452
56,174,675
57,645,220
84,054,338
72,169,777
145,176,924
91,853,092
781,991,597
647,203,550

21. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บ ทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัด สรร
กํา ไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุ น สํ ารองไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
22. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงานที�ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคารสถานที�และอุปกรณ์ที�
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานอืน�
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

92,341,217

85,878,058

91,813,529

85,577,895

87,159,101
1,195,547
3,451,045
251,678,273
65,420,308
40,948,780
542,194,271

89,484,644
5,404,657
(1,512,761)
221,231,432
47,935,465
32,562,536
480,984,031

83,922,492
856,068
3,451,045
251,671,012
65,332,397
39,778,948
536,825,491

85,205,101
5,401,113
(1,512,761)
221,230,714
47,293,525
30,964,779
474,160,366
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23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที�สาํ คัญดังนี�

ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน�
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานอืน�
อืน� ๆ
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม
2562
2561
1,915,613,494 1,544,696,209
771,669,316
675,857,746
382,208,324
345,649,262
225,064,719
148,163,467
251,678,273
221,231,432
87,159,101
89,484,644
65,420,308
47,935,465
40,948,780
32,562,536
11,636,592
8,811,897
3,751,398,907 3,114,392,658

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,913,384,520 1,542,786,534
771,198,910
675,538,334
380,620,424
344,321,233
225,064,719
148,163,467
251,671,012
221,230,714
83,922,492
85,205,101
65,332,397
47,293,525
39,778,948
30,964,779
11,297,113
8,808,352
3,742,270,535 3,104,312,039

24. กองทุนสํ ารองเลีย� งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ� งประกอบด้วยเงิ นที�พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 15 และเงินที�บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงิ นเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริ หาร
โดยผูจ้ ัด การกองทุ น ที� ไ ด้รับ อนุ ญ าตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่า งปี 2562 บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ เงิน สมทบ
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 12.9 ล้านบาท (2561: 12.8 ล้านบาท)
25. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ น้ สามัญที�ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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26. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายที�ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2561
เงินปันผลประจําปี 2560

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

60.60

0.20

21.21

0.07

ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื�อวันที� 29 เมษายน 2562
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื�อวันที� 20 เมษายน 2561

27. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที�สําคัญกับกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น ) รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื� อนไขทางการค้าและเกณฑ์ ตามที� ตกลงกันระหว่าง
บริ ษทั ฯและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเหล่านั�น ซึ� งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2562
2561
2562
รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่ อย
บริ ษัท ลาววิวัฒน์ ประกันภัย จํากัด
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เบี�ยประกันภัยรับต่อ

-

-

2,798

1,393

ค่าบําเหน็จจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
รายได้อื�น

-

-

487
348
5

278
475
23

(หน่ วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

อัตราของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที�ระบุในสัญญา
ตามที�เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
ตามที�ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2562
2561
2562
รายการธุรกิจกับกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บริษัท ไทยรั บประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี�ยประกันภัยจ่ายต่อ
183,773

177,171

183,773

177,171

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
เบี�ยประกันภัยรับต่อ

14,585
257,211
12

27,000
100,096
39

14,585
257,211
12

27,000
100,096
39

ค่าบําเหน็จจ่าย
13
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
748
เงินปันผลรับ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย
11,865

12
183

13
748
-

12
183

11,634

11,865

11,634

3,985

2,673

3,985

2,673

20

-

20

-

81

81

81

81

รายได้อื�น
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินปันผลรับ
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี� จํากัด
เบี�ยประกันภัยรับ

(หน่ วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

อัตราของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที�ระบุในสัญญา
ตามที�เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
อัตราของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที�ระบุในสัญญา
ตามที�เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
ตามที�ประกาศจ่าย
ร้อยละ 12.25 ของเบี�ยประกันภัยที�
ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ตามที�ระบุในสัญญา
ตามที�ประกาศจ่าย
ตามอัตราของประเภทของ
การประกันภัย
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ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 บริ ษ ัท ฯมี ยอดคงเหลื อที� มี ส าระสําคัญ ของสิ น ทรั พ ย์และหนี� สิ น ที�
เกี�ยวข้องกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ดังนี�
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2561
2562
รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่ อย
บริษัท ลาววิวัฒน์ ประกันภัย จํากัด
ลูกหนี� จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์อ�ืน
หนี�สินอื�น
รายการธุรกิจกับกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี� จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์อ�ืน
หนี�สินอื�น
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์ มออย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

1,892,587
1,178,843
1,065,926
5,152

805,195
980,591
844,426
-

25,073,516
2,385,189
77,299,172

90,310,962
3,155,789
116,886,105

25,073,516
2,385,189
77,299,172

90,310,962
3,155,789
116,886,105

3,518,150
2,103,585
3,089,782

3,518,150
2,026,620
3,268,907

3,518,150
2,103,585
3,089,782

3,518,150
2,026,620
3,268,907

202,500

202,500

202,500

202,500

61,000

40,000

61,000

40,000

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี�

ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
83,737,700
90,891,156
87,737,700
90,891,156
6,565,580
17,792,461
6,565,580
17,792,461
101,530,161
97,456,736
101,530,161
97,456,736
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28. หลักทรั พย์ ประกันและทรัพย์ สินทีจ� ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯได้วางหลัก ทรัพย์ป ระกัน และทรั พย์สิ น ที� จดั สรรไว้เป็ นเงิ น
สํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2562
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
หลักทรัพย์ ประกัน
เงินฝากประจํา
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
ทรัพย์ สินที�จดั สรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี�รฐั วิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
รวม
รวม

2561
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

18.1
15.1
33.2

18.1
15.7
33.8

20.3
15.1
35.4

20.3
15.1
35.4

245.1
80.0
40.0
365.1
398.3

250.0
81.8
43.0
374.8
408.6

216.6
80.0
50.0
346.6
382.0

217.7
80.2
53.2
351.1
386.5
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
ทรัพย์ สินที�จดั สรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี�รฐั วิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
รวม
รวม

2561
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

15.1
15.1

15.7
15.7

15.1
15.1

15.1
15.1

245.1
80.0
40.0
365.1
380.2

250.0
81.8
43.0
374.8
390.5

216.6
80.0
50.0
346.6
361.7

217.7
80.2
53.2
351.1
366.2
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29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2561
67,459,396
57,084,488
12,008,485
10,374,908
79,467,881
67,459,396

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

30. ภาระผูกพันและหนีส� ิ นทีอ� าจจะเกิดขึน�
30.1 ภาระผูกพันเกีย� วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 2.2 ล้านบาท ที�เกี�ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารและอุปกรณ์ (2561: 2.9 ล้านบาท)
30.2 ภาระผูกพันเกีย� วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที�เกี� ยวข้องกับการเช่าพื�นที�อาคารสํานักงาน อายุของ
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั�งสิ� นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที�บอกเลิกไม่ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
2562
จ่ายชําระ:
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1.4
1.1

2561
1.3
2.5

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
0.9
0.3

0.9
1.2

30.3 หนังสื อคํา� ประกันธนาคาร
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมี ห นังสื อคํ�าประกัน ซึ� งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจํานวน 1.9 ล้านบาท ซึ� งเกี� ยวเนื� องกับ ภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ บางประการตามปกติ ธุรกิจ ของบริ ษ ัทฯ
(2561: 1.9 ล้านบาท)
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30.4 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที� 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษัท ฯมี ค ดี ท�ี ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ าเสี ยหายจํานวนประมาณ 100.2 ล้านบาท
(ทุนทรัพย์ที�ฟ้อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ� งผลของการพิจารณาคดี ดงั กล่ าวยังไม่สิ�นสุ ด อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผื�อผลเสี ยหายที�อาจเกิดขึ�นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 45.3 ล้านบาท
และมีส่วนที�จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อจํานวนประมาณ 1.4 ล้านบาท ซึ� งฝ่ ายบริ หารเชื�อว่าสํารองเผื�อ
ผลเสี ยหายที� อาจเกิดขึ�นจํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (2561: 48.1 ล้านบาท 17.1 ล้านบาท และ 1.9 ล้านบาท
ตามลําดับ)
31. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จหลัก ในการรับประกันวินาศภัยทุ กประเภท และเพื�อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภทของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที�นาํ เสนอนี� สอดคล้อง
กับรายงานภายในของบริ ษ ัท ฯ ที� ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน (ซึ� งได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพ ยากร
ให้กบั ส่วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั�งนี�ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน ซึ� งวัด
มู ล ค่ า โดยใช้ เกณฑ์ เดี ยวกับ ที� ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดําเนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์รวมใน
งบการเงิน
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่ วนงานที�รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรับประกันภัยเช่ นเดี ยวกัน และบริ ษทั ฯพิจารณาผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยในภาพรวมเท่านั�น
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี�
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี ส�ิ นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
ส่วนของบริ ษทั ฯ

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี�ยประกันภัยรับ
หัก: เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ�ม) ลดจากปี
ก่อน
เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
รวมค่ าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรั บ
ประกันภัยก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

152,394,897

12,576,541

(105,788,593)
46,606,304

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

3,745,897,367

895,403,062

รวม

ส่วนของบริ ษทั
ย่อย

รายการตัดบัญชี

รวม

4,806,271,867

6,070,253

(2,798,387) 4,809,543,733

(2,774,728) (324,659,155)
9,801,813 3,421,238,212

(551,587,331) (984,809,807)
343,815,731 3,821,462,060

(2,798,387)
3,271,866

2,798,387
-

89,347
46,695,651
54,080,528
100,776,179

(387,097) (309,827,969)
9,414,716 3,111,410,243
533,652
119,929,767
9,948,368 3,231,340,010

(47,333,223) (357,458,942)
296,482,508 3,464,003,118
95,139,033
269,682,980
391,621,541 3,733,686,098

(681,257)
2,590,609
487,227
3,077,836

- (358,140,199)
- 3,466,593,727
(487,227) 269,682,980
(487,227) 3,736,276,707

3,413,378
32,973,661
5,201,541

(477,347) 1,869,986,780
1,700,889
635,921,672
557,614
267,782,147

197,454,927
100,602,688
90,327,094

2,070,377,738
771,198,910
363,868,396

3,054,906
957,633
234,280

- 2,073,432,644
(487,227) 771,669,316
364,102,676

41,588,580

1,781,156

2,773,690,599

388,384,709

3,205,445,044

4,246,819

(487,227) 3,209,204,636

59,187,599

8,167,212

457,649,411

3,236,832

528,241,054

(1,168,983)

-

527,072,071

(536,825,491)
(8,584,437)
79,606,485
37,082,739
17,415,831
14,550,576
140,071,194
(23,982,705)
116,088,489

(5,373,932)
(6,542,915)
2,620,984
(9,248)
(3,931,179)
(3,931,179)

5,152
5,152
(5,152)
-

(542,194,271)
(15,122,200)
82,227,469
37,082,739
17,415,831
14,536,176
136,140,015
(23,982,705)
112,157,310

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื�น
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

(984,809,807)
3,824,733,926
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
ส่วนของบริ ษทั ฯ

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี�ยประกันภัยรับ
หัก: เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ�ม) ลดจากปี
ก่อน
เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
รวมค่ าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับ
ประกันภัยก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

157,172,467

10,392,524

(109,740,854)
47,431,613

761,323
48,192,936
55,387,122

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

3,244,248,170

740,443,280

ส่วนของบริ ษทั
ย่อย

รวม

รายการตัดบัญชี

รวม

4,152,256,441

4,281,163

(1,393,440) 4,155,144,164

(2,065,740) (307,386,990)
8,326,784 2,936,861,180

(474,066,674) (893,260,258)
266,376,606 3,258,996,183

(1,393,440)
2,887,723

1,393,440
-

103,580,058

(513,621) (301,170,918)
7,813,163 2,635,690,262
390,985
113,067,020
8,204,148 2,748,757,282

17,240,442
283,617,048
73,171,417
356,788,465

(283,682,774)
2,975,313,409
242,016,544
3,217,329,953

(384,353)
2,503,370
278,356
2,781,726

- (284,067,127)
- 2,977,816,779
(278,356) 242,016,544
(278,356) 3,219,833,323

42,704
34,878,130
5,399,573

(1,335,577) 1,545,549,139
1,342,322
570,082,922
436,123
203,995,259

143,035,374
69,234,960
57,490,744

1,687,291,640
675,538,334
267,321,699

2,768,506
597,768
169,036

- 1,690,060,146
(278,356) 675,857,746
267,490,735

2,630,151,673

3,535,310

(278,356) 2,633,408,627

40,320,407

442,868

2,319,627,320

269,761,078

63,259,651

7,761,280

429,129,962

87,027,387

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
ขาดทุนจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื�น
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

(893,260,258)
3,261,883,906

587,178,280

(753,584)

-

586,424,696

(474,160,366)
113,017,914
66,664,408
(16,496,961)
(29,919,537)
7,371,102
140,636,926
(25,266,409)
115,370,517

(6,846,883)
(7,600,467)
2,974,214
(51,615)
(4,677,868)
(4,677,868)

23,218
23,218
(23,218)
-

(480,984,031)
105,440,665
69,638,622
(16,496,961)
(29,919,537)
7,296,269
135,959,058
(25,266,409)
110,692,649

สิ นทรัพย์และหนี�สินจําแนกตามส่ วนงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของบริ ษทั ฯ
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

ปันส่วนไม่ได้

รวม

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ส่ วนของ
บริษทั ย่อย

รายการ
ตัดบัญชี

สินทรัพย์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

177,404,881

2,143,956

1,047,405,038

449,558,133

4,856,858,295

6,533,370,303

52,371,466

(55,022,507)

6,530,719,262

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

181,465,391

1,775,149

880,258,749

316,637,525

4,261,947,639

5,642,084,453

58,948,236

(51,590,212)

5,649,442,477

หนีส� ิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

288,908,790

4,239,407

3,573,348,265

821,885,855

524,940,264

5,213,322,581

7,966,126

(4,142,508)

5,217,146,199

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

291,048,762

4,239,989

2,996,146,024

702,859,505

400,036,009

4,394,330,289

5,091,354

(2,630,212)

4,396,791,431

รวม
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ข้ อมูลเกีย� วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษ ัท ฯดํา เนิ น ธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ย่ อ ยดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ คื อ
สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว บริ ษทั ฯแยกแสดงรายการของบริ ษทั ย่อยแยกต่ างหาก ดังนั�น
รายได้และสิ นทรัพย์ที�แสดงอยู่ในส่ วนงานดําเนินงานจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่า งปี สิ� น สุ ด วัน ที� 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 บริ ษ ัท ฯมี เบี� ยประกัน ภัย รั บ จากบริ ษ ัท นายหน้า
รายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,851.3 ล้านบาท และ 2,007.3 ล้านบาท ตามลําดับ
32. ความเสี� ยงของบริษัทประกันวินาศภัยและนโยบายบริหารความเสี� ยง
32.1 ความเสี� ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี� ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี� ยงที�เกิ ดจากความผันผวนของความถี� ความรุ นแรงและเวลาที�
เกิดความเสี ยหายที�เบี�ยงเบนจากข้อสมมติที�ใช้ในการกําหนดอัตราเบี�ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารองและ
การพิจารณารับประกันภัย
บริ ษทั ฯมีนโยบายรับประกันภัยที�เน้นให้ความสําคัญกับการคัดเลื อกภัย เลือกรับงาน (Selective) ที�มีความ
เสี� ยงภัยตํ�า ประวัติความเสี ยหายอยูใ่ นเกณฑ์ดี และไม่รับความเสี� ยงภัยไว้เองเกินข้อกําหนดของ คปภ.
กรณี ที�ความสามารถในการรับเสี� ยงภัยไว้เองมี จาํ กัด บริ ษทั ฯจัดให้มีการโอนความเสี� ยงภัย (Risk Transfer)
ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที�มีฐานะมัน� คง มีขีดความสามารถและความเชี� ยวชาญในการรับประกันภัยต่อ
ทั�งการประกัน ภัยต่อตามสัญ ญา (Treaty Reinsurance) และการประกัน ภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) เพื�อสร้างความมัน� ใจให้กบั ลูกค้า
นอกจากนี� บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีนโยบายดังนี�
- กําหนดหลักเกณฑ์การคิดทุนประกันภัย ความคุ ม้ ครองและเงื� อนไขการรับประกันภัยที�เหมาะสมกับ
ระดับความเสี� ยง
- การจัดหาประกันภัยต่อมารองรับตามความจําเป็ น ในกรณี ที�ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับประกันภัยได้เต็มทุนประกัน ตามข้อกําหนดของ คปภ. ซึ� งกําหนดให้บริ ษทั ฯสามารถรับ
ความเสี� ยงภัยไว้เองไม่เกินร้อยละ �� ของเงินกองทุน
- คัดเลือกบริ ษทั รับประกันภัยต่อที�มีฐานะการเงิ นมัน� คง และได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื� อถื อที�ระดับ
A- ขึ�นไป ตามการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของ S&P และ A.M. Best
- กํา หนดผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บ ัติง านในแต่ ล ะขั�น ตอน ผู ส้ อบทานความถู ก ต้องครบถ้วนในการรั บ
ประกันภัยและผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณาอนุมตั ิการรับประกันภัยตามทุนประกันภัย
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี� สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยก
ตามประเภทการรับประกันภัย ดังนี�

สํารอง
เบี�ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
ส่ วนของบริษัท
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวมส่ วนของบริ ษทั
ส่ วนของบริษัทย่ อย
รวม

78.6
2.6
1,987.6
17.5
247.6
2,333.9
2.3
2,336.2

2562
สํารอง
เบี�ยประกันภัย
ส่ วนที�
ประกันภัยต่อ
52.5
0.3
167.1
4.8
101.0
325.7
325.7

สุ ทธิ
26.1
2.3
1,820.5
12.7
146.6
2,008.2
2.3
2,010.5

สํารอง
เบี�ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
81.1
2.4
1,664.4
19.2
195.9
1,963.0
1.5
1,964.5

2561
สํารอง
เบี�ยประกันภัย
ส่ วนที�
ประกันภัยต่อ
55.0
0.5
153.7
6.0
97.2
312.4
312.4

(หน่วย: ล้านบาท)

สุทธิ
26.1
1.9
1,510.7
13.2
98.7
1,650.6
1.5
1,652.1
(หน่วย: ล้านบาท)

2562
สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
การประกันภัย
ต่อ
ส่ วนของบริษัท
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวมส่ วนของบริ ษทั
ส่ วนของบริษัทย่ อย
รวม

8.7
0.4
1,304.3
5.2
173.2
1,491.8
0.7
1,492.5

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที�
ประกันภัยต่อ
5.7
0.1
55.0
2.3
138.3
201.4
201.4

2561

สุ ทธิ
3.0
0.3
1,249.3
2.9
34.9
1,290.4
0.7
1,291.1

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
การประกันภัย
ต่อ
4.6
1.0
1,089.9
6.0
69.4
1,170.9
0.3
1,171.2

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที�
ประกันภัยต่อ
2.5
0.1
61.8
1.7
30.0
96.1
96.1

สุทธิ
2.1
0.9
1,028.1
4.3
39.4
1,074.8
0.3
1,075.1
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี� ยงที�หนี� สินจากการรับประกันภัยจะเพิ�มขึ�นหรื อลดลง
เนื� องมาจากความผันผวนของสมมติ ฐานที� ใช้ใ นการคํานวณ ซึ� งจะกระทบต่ อภาระผูก พัน ด้านสิ น ไหม
ทดแทนทั�งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี� ยงอาจเกิ ดจากความถี�
และความรุ น แรงที� เกิ ด ความเสี ยหาย หรื อ ค่ า ใช้จ่า ยที� ใช้ ในการจัด การสิ น ไหมทดแทนไม่ เป็ นไปตาม
ที�คาดไว้
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนที�เปลี�ยนแปลงเนื�องจาก
การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานเป็ นดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้

อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้

สมมติฐานที�
เปลี�ยนแปลง
+5%
-5%
+10%

งบการเงินรวม
2562
ภาระผูกพันด้าน
ภาระผูกพันด้าน
สินไหมทดแทนที� สินไหมทดแทนที�
เปลี�ยนแปลงก่อนการ เปลี�ยนแปลงหลังการ กําไรก่อนภาษี
ส่วนของ
รับประกันภัยต่อ
รับประกันภัยต่อ
เงินได้เพิ�มขึ�น เจ้าของเพิ�มขึ�น
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
159
114
(114)
(91)
(159)
(114)
114
91
2
2
(2)
(2)

-10%

(2)

(2)

2

2

+10%

5

5

(5)

(4)

-10%

(5)

(5)

5

4
(หน่วย: ล้านบาท)

สมมติฐานที�
เปลี�ยนแปลง
+5%
-5%
+10%

งบการเงินรวม
2561
ภาระผูกพันด้าน
ภาระผูกพันด้าน
สินไหมทดแทนที� สินไหมทดแทนที�
เปลี�ยนแปลงก่อนการ เปลีย� นแปลงหลังการ กําไรก่อนภาษี
ส่วนของ
รับประกันภัยต่อ
รับประกันภัยต่อ
เงินได้เพิ�มขึ�น เจ้าของเพิ�มขึ�น
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
126
95
(95)
(76)
(126)
(95)
95
76
1
1
(1)
(1)

-10%

(1)

(1)

1

1

+10%

5

5

(5)

(4)

-10%

(5)

(5)

5

4
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(หน่วย: ล้านบาท)

สมมติฐานที�
เปลี�ยนแปลง
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้

+5%
-5%
+10%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ภาระผูกพันด้าน
ภาระผูกพันด้าน
สินไหมทดแทนที� สินไหมทดแทนที�
ส่วนของ
เปลี�ยนแปลงก่อนการ เปลีย� นแปลงหลังการ กําไรก่อนภาษี
เงินได้เพิ�มขึ�น เจ้าของเพิ�มขึ�น
รับประกันภัยต่อ
รับประกันภัยต่อ
(ลดลง)
(ลดลง)
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
เพิม� ขึ�น (ลดลง)
159
114
(114)
(91)
(159)
(114)
114
91
2
2
(2)
(2)

-10%

(2)

(2)

2

2

+10%

5

5

(5)

(4)

-10%

(5)

(5)

5

4
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที�
ไม่สามารถจัดสรรได้

สมมติฐานที�
เปลี�ยนแปลง
+5%
-5%
+10%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ภาระผูกพันด้าน
ภาระผูกพันด้าน
สินไหมทดแทนที� สินไหมทดแทนที�
ส่วนของ
เปลี�ยนแปลงก่อนการ เปลี�ยนแปลงหลังการ กําไรก่อนภาษี
เงินได้เพิ�มขึ�น เจ้าของเพิ�มขึ�น
รับประกันภัยต่อ
รับประกันภัยต่อ
(ลดลง)
(ลดลง)
เพิม� ขึ�น (ลดลง)
เพิม� ขึ�น (ลดลง)
126
95
(95)
(76)
(126)
(95)
95
76
1
1
(1)
(1)

-10%

(1)

(1)

1

1

+10%

5

5

(5)

(4)

-10%

(5)

(5)

5

4
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32.2 นโยบายการบริหารความเสี� ยง
32.2.1 ความเสี� ยงด้ านเครดิต
ความเสี� ย งด้านเครดิ ต คื อ ความเสี� ย งที� เกิ ด จากคู่ สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ตามภาระผู กพันที� ระบุ ไว้ใน
เครื� องมือการเงิ นได้ เช่ น ลู กหนี�ค่าเบี�ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ (ผูร้ ับประกันภัยต่อ
(Reinsurer)) ลูกหนี�เงิ นให้กูย้ ืม ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที�ตกลงไว้กบั กลุ่มบริ ษทั ซึ� งอาจส่ งผลกระทบต่อ
รายได้และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ได้ กลุ่มบริ ษทั มีแนวทางในการบริ หารความเสี� ยงโดยควบคุมให้
สัดส่ วนของเบี�ยประกันภัยค้างรับอยูใ่ นระดับที�เหมาะสม สอดคล้องตามเกณฑ์ที�สํานักงาน คปภ. กําหนด มี
กระบวนการติ ด ตามเบี� ย ประกัน ภัย ค้างรับ จากทั�งผู ้เอาประกัน ภัย ตัว แทนและนายหน้ าอย่ า งใกล้ชิ ด
กําหนดการคัดเลื อกผูร้ ั บ ประกัน ภัย ต่ อที� มีอนั ดับ ความน่ าเชื� อถื อระดับ “A-” ขึ� น ไปและให้ กู้ยืม เงิ น แก่
พนักงานตามเกณฑ์ที�สาํ นักงาน คปภ. กําหนด นอกจากนี� กลุ่มบริ ษทั มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระ
หนี�จากคู่คา้ สัญญาต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ
ดังนั�น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที�เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื� อ จํานวน
เงินสู งสุ ดที�บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีหกั ด้วยค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ ตามที�
แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
32.2.2 ความเสี� ยงจากการเปลีย� นแปลงของราคาตลาด
ความเสี� ยงจากการเปลี� ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี� ย งที� บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยอาจได้รับ ความ
เสี ยหายอันสื บเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย อัตราแลกเปลี�ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ� งส่ งผล
กระทบต่อฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย เนื� องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มี สิน ทรั พย์และ
หนี�สินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั�น ความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี� ยง
ด้านอัตราดอกเบี�ยและความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์เท่านั�น
ก. ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบีย�
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย คือ ความเสี� ยงที�มูลค่าของเครื� องมือทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจาก
การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยในตลาด
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบริ หารความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที�มนั� คง
ในระยะยาวให้ สู งกว่าอัตราเงิ น เฟ้ อ รวมถึ งการวิเคราะห์ ป ระเภทการลงทุ นให้มี ค วามเหมาะสมกับ
กระแสเงินสด
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี�สินที�สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี�ย
และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สินที�มีอตั ราดอกเบี�ยคงที� สามารถแยกตามวันที� ครบกําหนด หรื อวันที� มี
การกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี�
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ อัตราดอกเบี�ย
หรื อวันครบกําหนด
ปรับขึ�นลง
ภายใน
มากกว่า
ตาม
1 ถึง 5 ปี
� ปี
ราคาตลาด
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสินไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ินตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มี
ดอกเบี�ย

รวม

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

2.8

-

-

218.1

4.4

225.3

0.25 - 1.25

140.0
155.9
54.0
0.1
-

293.7
200.4
0.1
2.5
-

10.0
52.2
5.1
-

-

2,872.3
371.9

443.7
408.5
54.1
2,872.3
7.7
371.9

0.75 - 5.15
2.22 - 5.35
1.10 - 6.50
5.50 - 14.5
-

-

-

-

-

610.4

610.4

-

-

-

-

-

201.4
149.9

201.4
149.9

-

-

-

-

-

1,492.5
470.4

1,492.5
470.4

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ อัตราดอกเบี�ย
หรื อวันครบกําหนด
ปรับขึ�นลง
ภายใน
มากกว่า
ตาม
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
� ปี
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสินไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ินตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มี
ดอกเบี�ย

รวม

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

3.0

-

-

225.6

1.2

229.8

0.25 - 1.25

324.0
160.1
159.9
0.1
-

351.9
192.1
42.2
1.6
-

10.0
81.8
5.5
-

-

0.1
1,940.2
280.3

685.9
434.1
202.1
1,940.2
7.2
280.3

0.83 - 5.15
1.89 - 5.35
1.10 - 6.50
5.50 - 14.5
-

-

-

-

-

523.3

523.3

-

-

-

-

-

96.1
215.1

96.1
215.1

-

-

-

-

-

1,171.2
506.6

1,171.2
506.6

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ อัตราดอกเบี�ย
หรื อวันครบกําหนด
ปรับขึ�นลง
ภายใน
มากกว่า
ตาม
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
� ปี
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสินไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ินตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มี
ดอกเบี�ย

รวม

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

2.8

-

-

217.2

4.2

224.2

0.25 - 1.25

140.0
155.9
13.0
0.1
-

293.7
200.4
0.1
2.5
-

10.0
52.2
5.1
-

-

2,872.3
371.9

443.7
408.5
13.1
2,872.3
7.7
371.9

0.75 - 5.15
2.22 - 5.35
1.10 - 1.75
5.50 - 14.5
-

-

-

-

-

610.2

610.2

-

-

-

-

-

201.4
151.8

201.4
151.8

-

-

-

-

-

1,491.8
470.4

1,491.8
470.4

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ อัตราดอกเบี�ย
หรื อวันครบกําหนด
ปรับขึ�นลง
ภายใน
มากกว่า
ตาม
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
� ปี
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสินไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ินตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มี
ดอกเบี�ย

รวม

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

3.0

-

-

223.2

1.1

227.3

0.25 - 0.80

324.0
160.1
156.2
0.1
-

351.9
192.1
0.1
1.6
-

10.0
81.8
5.5
-

-

0.1
1,940.2
280.3

685.9
434.1
156.3
1,940.2
7.2
280.3

0.83 - 5.15
1.89 - 5.35
1.10 - 1.90
5.50 - 14.5
-

-

-

-

-

523.1

523.1

-

-

-

-

-

96.1
215.9

96.1
215.9

-

-

-

-

-

1,170.9
506.6

1,170.9
506.6

-
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ข. ความเสี� ยงจากการเปลีย� นแปลงราคาหลักทรัพย์
ความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ คือ ความเสี� ยงที�เกิ ดจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ� งอาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีความเสี� ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ�ึ งราคาจะ
เปลี�ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
บริ ษทั ฯได้บ ริ ห ารความเสี� ยงจากการเปลี� ยนแปลงราคาหลัก ทรั พย์ โดยจัดสัด ส่ วนการลงทุ น (Asset
Allocation) แบบผสมผสานเพื�อกระจายความเสี� ยง จะให้น� าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คปภ. ที� เน้น การลงทุ น อย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษ ัท ฯได้ว างกรอบการแบ่ งเงิ น ลงทุ น ไปยัง
สิ นทรั พย์ (Asset Class) ประเภทต่ างๆ โดยเลื อกกระจายการลงทุ นในบริ ษทั ที� มี ความมัน� คงสู ง สร้ าง
รายได้และกําไรค่อนข้างสมํ�าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปั นผลสู งซึ� งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสู ง
32.2.3 ความเสี� ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี� ยงที�บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้
เมื�อครบกําหนด เนื� องจากไม่สามารถเปลี� ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงิ นสดได้ หรื อไม่ส ามารถจัดหาเงินได้เพียงพอ
ตามความต้องการในเวลาที�เหมาะสม ซึ� งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บริ หารความเสี� ยงด้านสภาพคล่องโดยมีคณะกรรมการบริ ษทั ติดตามควบคุมให้
อัตราส่ วนสภาพคล่องอยู่ตามเกณฑ์ที�กาํ หนด เป็ นประจําทุกเดื อน และกําหนดให้มีหน่ วยงานที�รับผิดชอบ
ติดตามกระแส เงินสดเป็ นรายวัน ทั�งนี�สามารถอธิ บายเพิ�มเติมถึงกิจกรรมดําเนิ นการในส่ วนต่างๆ ได้ดงั นี�
- ทําการประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั�งเป็ นตัวแทนและ Broker
- จัดเก็บเบี�ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
- สร้างระบบติดตามเก็บเบี�ยที�เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
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วัน ที� ครบกํา หนดของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี� สิ น ทางการเงิ น นับ จากวัน ที� ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที�
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี�

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สินทรั พย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง
สิ นไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ิ นตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย - สํารอง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
2562
มากกว่า 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มีกาํ หนด

ภายใน � ปี

1 - 5 ปี

รวม

2.8

-

-

222.5

225.3

140.0
155.9
54.0
0.1
371.9

293.7
200.4
0.1
2.5
-

10.0
52.2
5.1
-

2,872.3
-

443.7
408.5
54.1
2,872.3
7.7
371.9

610.4

-

-

-

610.4

157.9
149.9

43.5
-

-

-

201.4
149.9

993.9
470.4

498.6
-

-

-

1,492.5
470.4
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สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สินทรั พย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ- สํารอง
สิ นไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ิ นตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย - สํารอง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
2561
มากกว่า 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มีกาํ หนด

ภายใน � ปี

1 - 5 ปี

รวม

3.0

-

-

226.8

229.8

324.0
160.1
159.9
0.1
280.3

351.9
192.1
42.2
1.6
-

10.0
81.8
5.5
-

0.1
1,940.2
-

685.9
434.1
202.1
1,940.2
7.2
280.3

523.3

-

-

-

523.3

69.8
215.1

26.3
-

-

-

96.1
215.1

797.3
506.6

373.9
-

-

-

1,171.2
506.6
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ภายใน � ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สินทรั พย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง
สิ นไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ิ นตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย - สํารอง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2.8

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

-

221.4

224.2

140.0
155.9
13.0
0.1
371.9

293.7
200.4
0.1
2.5
-

10.0
52.2
5.1
-

2,872.3
-

443.7
408.5
13.1
2,872.3
7.7
371.9

610.2

-

-

-

610.2

157.9
151.8

43.5
-

-

-

201.4
151.8

993.5
470.4

498.3
-

-

-

1,491.8
470.4
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ภายใน � ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สินทรั พย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี�ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง
สิ นไหมทดแทน
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส� ิ นตามสัญญาประกันภัย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย - สํารอง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี�บริ ษทั ประกันภัยต่อ

3.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

-

224.3

227.3

324.0
160.1
156.2
0.1
280.3

351.9
192.1
0.1
1.6
-

10.0
81.8
5.5
-

0.1
1,940.2
-

685.9
434.1
156.3
1,940.2
7.2
280.3

523.1

-

-

-

523.1

69.8
215.9

26.3
-

-

-

96.1
215.9

797.0
506.6

373.9
-

-

-

1,170.9
506.6
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32.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงิ นที�วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั�นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี�

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ� ค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีต� ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กยู้ ืม

ระดับ 1

30.7
311.0
8.4

30.7
311.0
8.4

81.8
408.5
96.7
2,452.5

96.7
216.8

225.3

225.3

331.2
54.1
3.7
7.7

งบการเงินรวม
2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

30.7
311.0
8.4

-

81.8
408.5
96.7
2,452.5

-

-

225.3

-

337.0

-

337.0

54.1
-

-

263.8
7.7

54.1
263.8
7.7

81.8
408.5
2,235.7

73
รายงานประจำป 2562

116

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ� ค้า
หุน้ ทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ� ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีต� ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กยู้ ืม

ระดับ 1

231.3

231.3

90.3
434.1
112.0
1,593.1

112.0
170.0

229.8

229.8

595.6
202.1
3.7
7.2

งบการเงินรวม
2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

231.3

-

90.3
434.1
112.0
1,593.1

-

-

229.8

-

596.1

-

596.1

202.1
-

-

252.8
7.2

202.1
252.8
7.2

90.3
434.1
1,423.1
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มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ� ค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีต� ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กยู้ ืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

30.7
311.0
8.4

30.7
311.0
8.4

81.8
408.5
96.7
2,452.5

96.7
216.8

224.2

224.2

331.2
13.1
3.7
7.7

-

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

30.7
311.0
8.4

-

81.8
408.5
96.7
2,452.5

-

-

224.2

-

337.0

-

337.0

13.1
-

-

263.8
7.7

13.1
263.8
7.7

81.8
408.5
2,235.7
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มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ� ค้า
หุน้ ทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีต� ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที�ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว� ไป
เงินให้กยู้ ืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

231.3

231.3

90.3
434.1
112.0
1,593.1

112.0
170.0

227.3

227.3

595.6
156.3
3.7
7.2

-

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

231.3

-

90.3
434.1
112.0
1,593.1

-

-

227.3

-

596.1

-

596.1

156.3
-

-

252.8
7.2

156.3
252.8
7.2

90.3
434.1
1,423.1

การจัดลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นไป
ตามที�กาํ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.21
วิธีก ารกําหนดมู ลค่ายุติธ รรมขึ�น อยู่กับ ลักษณะของเครื� องมื อทางการเงิ น โดยบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้
วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินดังนี�
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั�น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
และเงินฝากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี� แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที�
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทยหรื อตลาดอื�น
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที�เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิคการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book value)
(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมที�ใช้อตั ราดอกเบี�ยแบบคงที� ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแส
เงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี�ยปั จจุบนั
33. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ� ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื� องเพื�อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูท้ ี�เกี�ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิ น และ
การดํารงเงินกองทุนตามความเสี� ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื� อวัน ที� 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที� ป ระชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มี มติ ให้เสนอต่อที� ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพื�อพิจารณาและอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
2562 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลทั� ง สิ� น 60.6 ล้ า นบาท โดยมี ก ํา หนดจ่ า ยในวัน ที�
22 พฤษภาคม 2563
35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื�อวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2563
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สำนักงานสาขา
บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
71 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 1231 แฟกซ : 02-6950808
สาขากาญจนบุรี

สาขานครศรีธรรมราช

65/35 ม.9 ถ.เสนบายพาส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-515004-5 แฟกซ 034-515006

43/8 ม.11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-466360-1 แฟกซ 075-466362

สาขากำแพงเพชร
781/7 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-717824 แฟกซ 055-717825

สาขาขอนแกน
92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 043-347070 แฟกซ 043-347071

สาขาจันทบุรี

สาขานครสวรรค
132/13 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000
โทร. 056-245225 แฟกซ 056-245226

สาขาปตตานี
44 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปตตานี จ.ปตตานี 94000
โทร. แฟกซ -

90/7 ม.11 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
22000
โทร. 039-418009 แฟกซ 039-418010

สาขาหัวหิน

สาขาชลบุรี

สาขาพัทยา

136/88-89 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-286946 แฟกซ 038-286802

392/91 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038-716947-8 แฟกซ 038-716949

สาขาเชียงราย

สาขาพิษณุโลก

478/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
57100
โทร. 053-166561 แฟกซ 053-166562

206/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-282802 แฟกซ 055-282803

สาขาตาก

92/31 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-540852-3 แฟกซ 076-540854

154/10 ม.6 ต.ไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทร. 055-540445 แฟกซ 055-540446

สาขานครราชสีมา
1528 ม.4 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-244345 แฟกซ 044-251402
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57/1 ซ.หมูบ า นบอฝาย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ 77110
โทร. 032-547232-3 แฟกซ 032-522520

สาขาภูเก็ต

สาขามหาสารคาม
290-290/1 ม.11 ถ.ถีนานนท ต.เกิง้ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
44000
โทร. 043-706901 แฟกซ 043-706902, 043-706904

สาขาแมสอด

สาขาสุราษฏรธานี

81/14 ถ.สายเอเซีย ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531553 แฟกซ 055-531554

118/38 ม.1 ถ.สุราษฎรธานี - กองบิน 7 ต.วัดประดู อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-380988, 077-380989 แฟกซ 077-380990

สาขาระยอง
70/16-17 ถ.สาย36 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-015757 แฟกซ 038-015758

สาขาราชบุรี
73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032-332254 แฟกซ 032-332253

สาขาลำพูน
152/1 ม.11 ถ.ลำปาง - เชียงใหม ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 053-982522-3 แฟกซ 053-982523

สาขาสงขลา
84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร (ทล.414) ต.คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110
โทร. 074-580620-1 แฟกซ 074-580622

สาขาสระบุรี
175/30-33 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร. 036-379234 แฟกซ 036-379485

สาขาสระบุรี 2
67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทร. 036-230935 แฟกซ 036-230401

สาขาสำนักงานบริการสนามบินสุวรรณภูมิ
999 อาคารสำนักงานตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศ เขตปลอดภาษี ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ หอง 5 ชั้น 4 อาคาร AO – 4 ม.7 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-1348036-8 แฟกซ 02-1348039
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สาขาสุรินทร
100 ม.2 ถ.เลีย่ งเมืองสุรนิ ทร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร จ.สุรนิ ทร 32000
โทร. 044-531835 แฟกซ 044-531835

สาขาอุดรธานี
200/223 ม.5 ต.สามพราว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-211700-1 แฟกซ 042-211702

สาขาอุบลราชธานี
902 ม.10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-285095, 045-285198 แฟกซ 045-285129

สาขาดอนเมือง
อาคารผูโ ดยสาร อาคาร 2 ชัน้ 3 เลขที่ 222 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. แฟกซ -

คิดเผื1อเพื1อทุกชีวิต

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel 1231 | Fax 02-6950808
THAIVIVAT INSURANCE PCL. 71 Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 www.thaivivat.co.th

