
 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 
ซึ4 งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี4ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที4สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี9 แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแส              
เงินสดสาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ
ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที4กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที4
เกี4ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื4นๆตามที4ระบุใน
ขอ้กาํหนดนั9นดว้ย ขา้พเจา้เชื4อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที4ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื"องสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื4องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื4องต่างๆที4มีนยัสาํคญัที4สุดตามดุลยพินิจเยี4ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน 
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื4 องเหล่านี9มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั9งนี9  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื4องเหล่านี9  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที4ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ4 งไดร้วมความรับผิดชอบที4เกี4ยวกบัเรื4องเหล่านี9ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบที4ออกแบบมาเพื4อตอบสนองต่อการประเมินความเสี4ยงจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ4 งไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
สาํหรับเรื4องเหล่านี9ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื4องมีดงัต่อไปนี9  

การรับรู้รายได้ค่าเบี�ยประกนัภัยรับ  

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าเบี9ยประกนัภยัรับจาํนวน 4,810 ลา้นบาท ซึ4 งเป็นการรับประกนัภยัให้กบั                
ผูเ้อาประกนัภยัรายยอ่ยและมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก ซึ4 งค่าเบี9ยประกนัภยัที4เรียกเกบ็จากลกูคา้มี       
ความหลากหลายและตอ้งอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกั ดงันั9น ขา้พเจา้จึงให้
ความสําคญักบัการตรวจสอบรายไดค่้าเบี9ยประกนัภยัวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมลูค่าที4ควรจะเป็นและในระยะเวลาที4เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกบัการขายเบี9ยประกนัภยั การคาํนวณเบี9ยประกนัภยัรับและการรับรู้รายไดค่้าเบี9ย
ประกนัภยัรับ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฎิบติัตามการ
ควบคุมภายในที4ออกแบบไว ้เพื4อตอบสนองเรื4องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงิน ขา้พเจา้ได้
สุ่มตวัอยา่งกรมธรรมแ์ละเอกสารประกอบรายการเพื4อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงื4อนไขที4ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัและสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบริษทั และสอบทานกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงั
กรมธรรมที์4รับรู้เป็นรายไดข้องกลุ่มบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีในช่วงก่อนและหลงัวนัสิ9นงวด นอกจากนี9  
ขา้พเจา้ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค่้าเบี9ยประกนัภยัรับที4รับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบญัชีและ         
สุ่มตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีที4เกี4ยวขอ้งกบัรายไดค้า่เบี9ยประกนัภยัรับที4ทาํผา่นใบสาํคญัทั4วไป 
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หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย - สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

หนี9 สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเป็นบญัชีที4มีความสาํคญั
ในงบการเงิน โดย ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย จาํนวน 1,493  ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 29 ของหนี9 สินรวม) บญัชีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจะรวมทั9งในส่วนของความเสียหายที4เกิดขึ9นและไดรั้บรายงานแลว้และความเสียหายที4
เกิดขึ9นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ4 งการประมาณการดงักล่าวคาํนวณขึ9นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯตามวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ขอ้สมมติหลกัที4ใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีตและตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการประมาณการอยา่งสูง ดงันั9น ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรอง              
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย นอกจากนี9  สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน               
คา้งจ่ายดงักล่าวยงัเกี4ยวเนื4องโดยตรงกบัสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งรับส่วนที4เรียกคืนจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ ซึ4 งจาํนวนดงักล่าวคาํนวณขึ9นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯตามวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัเช่นเดียวกนั ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งรับส่วนที4เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อจาํนวน 201 ลา้นบาท  

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี4ยวกบัการรับเรื4องค่าสินไหมทดแทน การจดัการ                          
ค่าสินไหมทดแทน การตั9งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย และการรับ
ประกนัภยัต่อ โดยการสอบถามผูบ้ริหารเกี4ยวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติที4ใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบขอ้มลูที4นกัคณิตศาสตร์ใชใ้นการคาํนวณ สุ่มตวัอยา่งแฟ้มสินไหมรายใหญ่ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูความถี4ของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที4เกิดขึ9นต่อครั9 ง 
นอกจากนี9  ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานประมาณการค่าสินไหมทดแทนที4จดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัวา่
สอดคลอ้งกบัประมาณการค่าสินไหมทดแทนที4ตั9งไวใ้นบญัชี ประเมินขอ้สมมติ วิธีการที4ใชใ้นการคาํนวณและ
เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติที4ใชใ้นปีก่อน นอกจากนี9  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการตั9งประมาณการสาํรองสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนคา้งรับส่วนที4เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อดว้ย 
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ข้อมลูอื"น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอื4น ซึ4 งรวมถึงขอ้มลูที4รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง          
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที4แสดงอยูใ่นรายงานนั9น) ซึ4 งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที4ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี9  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื4นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้          
ความเชื4อมั4นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอื4นนั9น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที4เกี4ยวเนื4องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื4นนั9นมี
ความขดัแยง้ที4มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที4ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มลูอื4นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื4อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที4กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูที4
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื4อสารเรื4องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที4ในการกาํกบัดแูลทราบเพื4อใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขที4เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที"ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที4รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี9โดยถูกตอ้งตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื4อใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินที4ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื4อง 
การเปิดเผยเรื4องที4เกี4ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื4องในกรณีที4มีเรื4องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการที4ดาํเนินงานต่อเนื4องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั9งใจที4จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื4องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที4ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ4 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื4อมั4น
ในระดบัสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที4มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื4อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี9  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยี4ยง                      
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี9ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี4ยงที4อาจมีการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื4อตอบสนองต่อความ
เสี4ยงเหล่านั9น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที4เพียงพอและเหมาะสมเพื4อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสี4ยงที4ไม่พบขอ้มลูที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ4 งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี4ยงที4เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื4องจากการทุจริตอาจเกี4ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั9งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที4ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี4ยวกบัระบบการควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื4อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที4ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้งที4ผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเกี4ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที4ดาํเนินงานต่อเนื4องของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที4ไดร้ับวา่มีความไม่แน่นอนที4มีสาระสาํคญัที4เกี4ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที4อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื4องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที4มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที4เปลี4ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ9นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที4ไดรั้บจนถึงวนัที4ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื4องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื9อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที4เกี4ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที4เกิดขึ9นโดยถูกตอ้งตามที4ควรหรือไม ่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที4เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี4ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื4อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง          
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลในเรื4องต่างๆซึ4 งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที4ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที4มีนยัสาํคญัที4พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที4มีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที4เกี4ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแลเกี4ยวกบัความสัมพนัธ์ทั9งหมดตลอดจนเรื4องอื4นซึ4 ง
ขา้พเจา้เชื4อวา่มีเหตุผลที4บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที4
ขา้พเจา้ใชเ้พื4อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื4องทั9งหลายที4สื4อสารกบัผูมี้หนา้ที4ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื4องต่าง ๆ ที4มีนยัสาํคญัที4สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื4องเหล่านี9 ไว ้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื4องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที4ยากที4จะเกิดขึ9น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไมค่วรสื4อสารเรื4องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนที์4ผูมี้ 
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื4อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี9  
 
 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 225,295,248     229,766,928     224,224,888     227,320,041     

เบี)ยประกนัภยัคา้งรับ 7 610,378,090     523,277,518     610,196,971     523,143,844     

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12,103,543       12,040,139       5,409,833         7,306,365         

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 527,108,655     408,451,103     527,108,655     408,451,103     

ลูกหนี)จากสัญญาประกนัภยัต่อ 9 149,908,416     215,132,383     151,801,003     215,937,578     

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10 3,778,639,103  3,262,293,511  3,737,657,770  3,216,490,844  

   เงินใหกู้ย้ืม 11 7,698,362         7,168,090         7,698,362         7,168,090         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                   -                   67,200,000       67,200,000       

ที8ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 13 327,892,411     317,223,243     325,866,086     312,882,797     

คา่ความนิยม 12 16,320,000       18,240,000       -                       -                       

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 10,024,009       10,199,695       10,014,112       10,087,936       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 116,754,455     91,702,016       116,754,455     91,702,016       

สินทรัพยอื์8น 16 748,596,970     553,947,851     749,438,168     554,393,839     

รวมสินทรัพย์ 6,530,719,262  5,649,442,477  6,533,370,303  5,642,084,453  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี)



บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนี/สินและส่วนของเจ้าของ

หนี/สิน

หนี) สินจากสัญญาประกนัภยั 17 3,828,683,263  3,135,720,447  3,825,739,637  3,133,927,643  

เจา้หนี)บริษทัประกนัภยัต่อ 18 470,390,892     506,562,790     470,390,892     506,562,790     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,727,431       15,420,600       12,727,431       15,420,600       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 122,473,024     91,215,706       122,473,024     91,215,706       

หนี) สินอื8น 20 782,871,589     647,871,888     781,991,597     647,203,550     

รวมหนี/สิน 5,217,146,199  4,396,791,431  5,213,322,581  4,394,330,289  

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 303,000,000     303,000,000     303,000,000     303,000,000     

   ทุนที8ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 303,000,000     303,000,000     303,000,000     303,000,000     

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 163,800,007     163,800,007     163,800,007     163,800,007     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 30,300,000       30,300,000       30,300,000       30,300,000       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 30,300,000       30,300,000       30,300,000       30,300,000       

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 666,821,079     621,258,591     674,335,746     626,021,433     

องคป์ระกอบอื8นของส่วนของเจา้ของ

   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื8อขาย 10.3 148,611,969     124,632,724     148,611,969     124,632,724     

   ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินที8เป็นเงินตราต่างประเทศ (12,281,594)      (6,497,341)        -                       -                       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,300,251,461  1,236,493,981  1,320,047,722  1,247,754,164  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที8ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,321,602       16,157,065       -                       -                       

รวมส่วนของเจ้าของ 1,313,573,063  1,252,651,046  1,320,047,722  1,247,754,164  

รวมหนี/สินและส่วนของเจ้าของ 6,530,719,262  5,649,442,477  6,533,370,303  5,642,084,453  

-                   -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี)

กรรมการ กรรมการ



บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับ 4,809,543,733    4,155,144,164    4,806,271,867    4,152,256,441    

หกั: เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัตอ่ (984,809,807)      (893,260,258)      (984,809,807)      (893,260,258)      

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 3,824,733,926    3,261,883,906    3,821,462,060    3,258,996,183    

หกั: สาํรองเบี�ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ,มจากปีกอ่น (358,140,199)      (284,067,127)      (357,458,942)      (283,682,774)      

เบี�ยประกนัภยัที,ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัตอ่ 3,466,593,727    2,977,816,779    3,464,003,118    2,975,313,409    

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 269,682,980       242,016,544       269,682,980       242,016,544       

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 82,227,469         69,638,622         79,606,485         66,664,408         

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 37,082,739         (16,496,961)        37,082,739         (16,496,961)        

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 17,415,831         (29,919,537)        17,415,831         (29,919,537)        

รายไดอื้,น 14,536,176         7,296,269           14,550,576         7,371,102           

รวมรายได้ 3,887,538,922    3,250,351,716    3,882,341,729    3,244,948,965    

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 2,824,319,461    2,102,671,175    2,821,264,555    2,099,902,669    

หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัตอ่ (750,886,817)      (412,611,029)      (750,886,817)      (412,611,029)      

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 771,669,316       675,857,746       771,198,910       675,538,334       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น 364,102,676       267,490,735       363,868,396       267,321,699       

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22 542,194,271       480,984,031       536,825,491       474,160,366       

รวมค่าใช้จ่าย 3,751,398,907    3,114,392,658    3,742,270,535    3,104,312,039    

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 136,140,015       135,959,058       140,071,194       140,636,926       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (23,982,705)        (25,266,409)        (23,982,705)        (25,266,409)        

กาํไรสําหรับปี 112,157,310       110,692,649       116,088,489       115,370,517       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



สําหรับปีสิ!นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น:

รายการที,จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลตา่งของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

      ที,เป็นเงินตราตา่งประเทศ (ขาดทุน) (7,440,362)          (2,219,058)          -                          -                          

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี,ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเผื,อขาย 29,974,056         (24,398,316)        29,974,056         (24,398,316)        

   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15.2 (5,994,811)          4,879,663           (5,994,811)          4,879,663           

รายการที,จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน) 16,538,883         (21,737,711)        23,979,245         (19,518,653)        

รายการที,จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,967,720)          2,691,256           (8,967,720)          2,691,256           

  หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15.2 1,793,544           (538,251)             1,793,544           (538,251)             

รายการที,จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) (7,174,176)          2,153,005           (7,174,176)          2,153,005           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (ขาดทุน) 9,364,707           (19,584,706)        16,805,069         (17,365,648)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 121,522,017       91,107,943         132,893,558       98,004,869         

การแบ่งปันกาํไรสําหรับปี

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 113,336,664       112,096,010       116,088,489       115,370,517       

ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (1,179,354)          (1,403,361)          

112,157,310       110,692,649       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 124,357,480       93,033,021         132,893,558       98,004,869         

ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (2,835,463)          (1,925,078)          

121,522,017       91,107,943         

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน 

   ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.37 0.37 0.38 0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 4,750,562,325    4,107,218,019    4,744,554,273    4,103,004,567    

เงินจ่ายเกี,ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (40,944,483)        (311,270,129)      (40,249,910)        (310,641,258)      

ดอกเบี�ยรับ 30,984,911         30,301,833         30,822,155         30,015,376         

เงินปันผลรับ 50,794,962         36,214,700         50,794,962         36,214,700         

รายไดจ้ากการลงทุนอื,น 2,238,390           2,736,620           2,238,390           2,736,620           

รายไดอื้,น 11,979,600         4,244,257           11,988,850         4,295,871           

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,541,349,378)   (2,124,209,226)   (2,538,691,228)   (2,121,534,387)   

คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (52,330,351)        (41,818,025)        (52,292,555)        (41,767,021)        

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (765,821,463)      (665,951,149)      (764,884,073)      (665,456,175)      

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น (361,998,100)      (266,426,855)      (361,763,820)      (266,257,820)      

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (458,547,823)      (390,531,386)      (456,177,108)      (387,143,630)      

ภาษีเงินได ้ (55,929,580)        (20,931,039)        (55,929,580)        (20,931,039)        

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (618,505,688)      (243,182,646)      (618,505,688)      (243,182,646)      

เงินใหกู้ย้มื (530,272)             (1,453,528)          (530,272)             (1,453,528)          

เงินฝากสถาบนัการเงิน 142,945,572       (48,101,544)        142,945,572       (50,837,544)        

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 93,548,622         66,839,902         94,319,968         67,062,086         

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

ซื�อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ (35,425,513)        (49,000,230)        (35,056,622)        (48,690,619)        

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,967,763)          (7,780,836)          (1,967,763)          (7,593,213)          

ขายอุปกรณ์ 230,541              372,044              209,264              372,044              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (37,162,735)        (56,409,022)        (36,815,121)        (55,911,788)        

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย (60,600,000)        (21,209,944)        (60,600,000)        (21,209,944)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (60,600,000)        (21,209,944)        (60,600,000)        (21,209,944)        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (257,567)             (98,148)               -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (4,471,680)          (10,877,212)        (3,095,153)          (10,059,646)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 229,766,928       240,644,140       227,320,041       237,379,687       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ!นปี 225,295,248       229,766,928       224,224,888       227,320,041       

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ส่วนของ

ส่วนเกินทุน ผลตา่งจากการแปลงคา่ รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที#

ทุนเรือนหุน้ที#ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - จากการวดัมูลคา่ งบการเงินที#เป็น ผูถ้ือหุน้ ไมม่ีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื#อขาย เงินตราตา่งประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย เจา้ของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 303,000,000          163,800,007          30,300,000            528,219,520          144,151,377          (4,800,000)                  1,164,670,904       18,082,143            1,182,753,047       

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             2,153,005              (19,518,653)           (1,697,341)                  (19,062,989)           (521,717)                (19,584,706)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             114,249,015          (19,518,653)           (1,697,341)                  93,033,021            (1,925,078)             91,107,943            

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 26) -                             -                             -                             (21,209,944)           -                             -                                  (21,209,944)           -                             (21,209,944)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 303,000,000          163,800,007          30,300,000            621,258,591          124,632,724          (6,497,341)                  1,236,493,981       16,157,065            1,252,651,046       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2562 303,000,000          163,800,007          30,300,000            621,258,591          124,632,724          (6,497,341)                  1,236,493,981       16,157,065            1,252,651,046       

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             (7,174,176)             23,979,245            (5,784,253)                  11,020,816            (1,656,109)             9,364,707              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             106,162,488          23,979,245            (5,784,253)                  124,357,480          (2,835,463)             121,522,017          

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 26) -                             -                             -                             (60,600,000)           -                             -                                  (60,600,000)           (60,600,000)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 303,000,000          163,800,007          30,300,000            666,821,079          148,611,969          (12,281,594)                1,300,251,461       13,321,602            1,313,573,063       

-                             -                             -                             -                             -                             -                                  -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี=

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื#นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของเจา้ของ - 

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - จากการวดัมูลคา่

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  529,707,855                144,151,377                1,170,959,239             

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  115,370,517                -                                  115,370,517                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  2,153,005                    (19,518,653)                 (17,365,648)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  117,523,522                (19,518,653)                 98,004,869                  

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 26) -                                  -                                  -                                  (21,209,944)                 -                                  (21,209,944)                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  626,021,433                124,632,724                1,247,754,164             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2562 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  626,021,433                124,632,724                1,247,754,164             

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  116,088,489                -                                  116,088,489                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  (7,174,176)                  23,979,245                  16,805,069                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  108,914,313                23,979,245                  132,893,558                

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 26) -                                  -                                  -                                  (60,600,000)                 -                                  (60,600,000)                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  674,335,746                148,611,969                1,320,047,722             

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

กาํไรสะสม

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั&วไป 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ# งจดัตั&งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที#อยู่ตามที#จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที#           
เลขที# 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี& จดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจดัทาํขึ&นตามวิธีการบญัชีเกี#ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ที#เกี#ยวขอ้งซึ# ง
กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที#กาํหนดในประกาศ คปภ. เรื#อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไขและระยะเวลาในการ
จดัทาํและยื#นงบการเงินและรายงานเกี#ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัที# 
4 มีนาคม 2559  

งบการเงินนี&ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื#นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที#บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี&  
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2.2  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมนี& ได้จดัทาํขึ&นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)   
(ซึ# งต่อไปนี& เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ# งต่อไปนี&รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี&  

  จดัตั&งขึ&นใน อตัราร้อยละ 
ชื#อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ลาวววิฒันป์ระกนัภยั จาํกดั การรับประกนั

วนิาศภยั 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

70.0 70.0 

 (ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที#เขา้ไปลงทุนหรือถือเป็นบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที#เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั#งการ
กิจกรรมที#ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั&นได ้

(ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชน้โยบายการบญัชีที#สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(ง) สินทรัพยแ์ละหนี& สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ# งจดัตั&งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปลี#ยนถวัเฉลี#ยรายเดือน ผลต่างซึ# งเกิดขึ&นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี#ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของ   

(จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัที#มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก                
งบการเงินรวมนี&แลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนที#ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&เริ&มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ# งมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี#ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติันี& ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมซึ่#งไดมี้การเปลี#ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี&  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 15 เรื&อง รายได้จากสัญญาที&ทาํกบัลกูค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที#
เกี#ยวขอ้งต่อไปนี&   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 11 (ปรับปรุง 2560) เรื#อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2560) เรื#อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 31 (ปรับปรุง 2560) เรื#อง รายได ้- รายการแลกเปลี#ยน

เกี#ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เรื#อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื#อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื#อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 15 กบัสัญญาที#ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาที#
อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื#น มาตรฐานฉบบันี&ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั&นตอนสําหรับการ
รับรู้รายได้ที#เกิดขึ&นจากสัญญาที#ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที#สะทอ้นถึงสิ#งตอบ
แทนที#กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี#ยนสินค้าหรือบริการที#ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที#เกี#ยวขอ้งทั&งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั&นตอน 

มาตรฐานฉบบันี&ไมมี่ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 4 (ปรับปรุง 2561) เรื&อง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี& มีขอ้กาํหนดเพิ#มเติม โดยมีการให้ทางเลือกสําหรับผูรั้บประกนัภยัที#
เขา้เงื#อนไขตามที#ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี&  ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 9 เรื#อง เครื#องมือทางการเงิน และฉบบัที# 7 เรื#อง การเปิดเผยขอ้มูล
เครื#องมือทางการเงิน  (ซึ# งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 
2563) บางประการเป็นการชั#วคราว และให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื# อง เครื#องมือทาง
การเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั แทนสําหรับรอบระยะเวลารายงานที#เริ#มก่อนวนัที# 1 
มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 17 เรื#อง สัญญาประกนัภยั (เมื#อมีการ
ประกาศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบันี&ไมมี่ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที&มีรอบระยะเวลาบัญชีที&เริ&มในหรือหลัง

วนัที& 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ# งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มใน
หรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&น
เพื#อใหมี้เนื&อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเกี#ยวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหมด่งัต่อไปนี& ที#มีการเปลี#ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ# งสามารถสรุปไดด้งันี&  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื&องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื# องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที# 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื#องมือทางการเงิน 
ฉบบัที# 9 เครื#องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที# 32 การแสดงรายการเครื#องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที# 16 การป้องกนัความเสี#ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที# 19 การชาํระหนี& สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี#ยวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลคา่เครื#องมือทางการเงินดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เกี#ยวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยคา่ของเครื#องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่
จะเกิดขึ&น และหลกัการเกี#ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี#ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เครื#องมือทางการเงิน และเมื#อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี& มีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที#มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื&อง เครื&องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื#อง เครื#องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมา
เพื#อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 4 (ปรับปรุง 2562) เรื#องสัญญาประกนัภยั ที#
อนุญาตใหผู้รั้บประกนัที#เขา้เงื#อนไขตามที#กาํหนด ใหส้ามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที# 9 เรื#อง เครื#องมือทางการเงิน และฉบบัที# 7 เรื#อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื#องมือทางการเงิน 
ซึ# งจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นการชั#วคราว และกาํหนดให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื#อง 
เครื#องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั แทน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี&  มีขอ้กาํหนดบางเรื#องที#แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 
9 โดยมีเรื#องที#สาํคญัดงันี&  

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ให้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ หลกัทรัพย์
เผื#อขาย ตราสารหนี& ที#จะถือจนครบกาํหนด และลูกหนี& และเงินให้กูย้ืม โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการ
ประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากดอ้ยค่า ผลกาํไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลกาํไรขาดทุนจากการป้องกนั
ความเสี#ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที#มีการป้องกนัความเสี#ยง สําหรับตราสารทุนที#เป็นหลกัทรัพย์
เผื#อขาย ใหรั้บรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

- กาํหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินที#เป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั หาก
เขา้เงื#อนไขทุกขอ้ในการแยกสัญญา  

นอกจากนี&  แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวมีข้อกาํหนดบางเรื# องที#แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                
ทางการเงิน ฉบบัที# 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้บริษทัฯจะเข้าเงื#อนไขตามที#มาตรฐานกาํหนดให้
สามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีได ้แต่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นวา่ การใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื# องมือทางการเงิน มีความเหมาะสมกว่า บริษทัฯ จึงเลือกถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานกลุ่มเครื#องมือทางการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การนาํมาตรฐานกลุ่มเครื#องมือทางการเงินมาใชจ้ะมีผลกระทบต่อรายการใน
งบการเงินดงัต่อไปนี&   

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัที#ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน                  
(เงินลงทุนทั#วไป) 

บริษทัฯตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัที#ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (เงินลงทุน
ทั#วไป) และบริษทัฯเลือกจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที#วดัมูลค่ายุติธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น ทั&งนี&  หากเลือกแสดงการเปลี#ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใด
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได ้

- การจดัประเภทและวดัมูลคา่ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขายซึ# งวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น บริษทัฯตอ้ง
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวใหม่ โดยจดัประเภทเป็นตราสารทางการเงินที#วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น หากจดัประเภทเป็นตราสารทางการเงินที#วดัมูลค่ายุติธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทใหม่ดังกล่าวทาํให้ส่วนเกิน (ตํ#ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่า                
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขายที#เคยแสดงรายการภายใตก้าํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นของบริษทัฯจะถูกโอน
เขา้กาํไรสะสม  

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต   

บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้
เหตุการณ์ที#มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดขึ&นก่อน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบที#อาจมีต่องบการเงินในปีที#เริ#ม
นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 16  เรื&อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 17 เรื#อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีที#เกี#ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี& ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี& สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที#มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั&นมีมูลคา่ตํ#า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี#ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 17 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบันี&มาถือปฏิบติัใชค้รั& งแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที#แสดงเปรียบเทียบ และไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มาตรฐานฉบบันี&ไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯเมื#อนาํมาถือปฏิบติัใชเ้ป็นครั& งแรก 

4. นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี&ยประกนัภยัรับ 

 เบี&ยประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบี&ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยั และเบี&ยประกนัภยัต่อรับหัก
ดว้ยมูลคา่ของกรมธรรมที์#ยกเลิกและการส่งคืนเบี&ยประกนัภยั  

 เบี& ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที#ที#มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีที#กรมธรรมมี์อายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอย
รับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี& ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื#อบริษทัฯไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

(ข)  รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดเ้มื#อไดโ้อนความเสี#ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

ดอกเบี�ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี& ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แท้จริง เงินปันผลรับ               
ถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

  ดอกเบี�ยรับจากเงินให้กู้ ยืม 

 ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที#คา้งชาํระ 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้า่ย ณ วนัที#ที#เกิดรายการ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี&ยประกนัภยัต่อจ่าย 

เบี& ยประกันภยัต่อจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีที#เป็นการเอาประกนัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดย
ทยอยรับรู้เป็นคา่ใชจ้า่ยตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน ประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ และสาํหรับทั&งความเสียหายที#ไดรั้บรายงานแลว้และที#ยงัไมไ่ดรั้บรายงาน ซึ# งแสดงตาม
มูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที#เกี#ยวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวด
ปัจจุบนัและงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอื#น (ถา้มี) และหกัดว้ยค่า
สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เมื#อไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย    
ในการจดัการคา่สินไหมทดแทนตามเงื#อนไขในสัญญาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมื#อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลคา่ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง 
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คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื#อ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที#ไดรั้บแจง้ 

(ค) คา่ใชจ้า่ยคา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จถือเป็นคา่ใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที#เกิดรายการ 

 ในกรณีที#เป็นค่าจ้างและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกันภัยที#มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี            
จะบนัทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความคุม้ครอง
เป็นรายปี 

(ง) คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภยัอื#น 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื#น คือ ค่าใช้จ่ายอื#นที#เกิดจากการรับประกนัภยั ทั&งค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที#ไม่เกี#ยวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นคา่ใชจ้า่ยตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะ
ของสัญญาประกนัภยั โดยสัญญาประกนัภยัคือสัญญาซึ# งผูรั้บประกนัภยั รับความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยั
ที#มีนัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ# ง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนที#ระบุไว ้(เหตุการณ์ที#เอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัที#มีนัยสําคญั
หรือไม่นั&นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ที#จะตอ้งจ่ายกรณีที#มีสถานการณ์ที#รับประกนัภยัเกิดขึ&นกบั
ภาระผูกพนัที#จะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที#รับประกนัภยัเกิดขึ&น ซึ# งหากไม่เข้าเงื#อนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ# ง
สัญญาการลงทุน คือ สัญญาที#มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความ
เสี#ยงทางการเงินแต่ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัที#สําคญั ความเสี#ยงทาง
การเงิน ไดแ้ก่ ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ย อตัราแลกเปลี#ยน หรือราคา 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยั
เป็นรายสัญญา ณ วนัเริ#มตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญา
ประกนัภยัตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั&งหมดถูกทาํให้สิ&นสุดหรือสิ&นผลบงัคบั หากสัญญาใดเคย
จดัประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเริ#มตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลา
ต่อมาไดห้ากพบวา่ความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที#ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.5 เบี%ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ 

เบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
บนัทึกคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ# งพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี&และตามสถานะปัจจุบนัของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนั
สิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

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

4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อประกอบด้วยสํารองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภัยต่อซึ# ง
ประมาณขึ&นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้งของสาํรองคา่สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสํารองประกนัภยั และสํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดที้#
เกิดขึ&นจากการประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญสาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเมื#อมีขอ้บ่งชี& ของ
การดอ้ยคา่เกิดขึ&น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเกบ็เงินไมไ่ด ้ประสบการณ์การ
เก็บเงิน อายขุองหนี&คงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน               

คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคา่ใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.7 ลกูหนี%จากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนี%บริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และเงินที#วางไว้
จากการรับประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบี& ยประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ 
คา่สินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื#น ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หกัค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจาก
การเก็บเงินไม่ได ้ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ
จากการประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ และเงินถือไว้
จากการประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบี& ยประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื#นๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สาํรองคา่สินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงรายการประกนัภยัต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อหรือเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื#อเขา้เงื#อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี&   

(1) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหัก
กลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั&งใจที#จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอด
สุทธิ หรือตั&งใจที#จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที#จา่ยชาํระหนี& สิน 

4.8 เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพย ์บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื#อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั&นออกไป  
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เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกาํหนดชาํระในหนึ#งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ#ากวา่มูลคา่ตราสารหนี&
ตามอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้ริง ซึ# งจาํนวนที#ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี& จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี&ยรับ  

เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป แสดงในราคาทุน
สุทธิจากคา่เผื#อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื&อหลงัสุด ณ สิ&นวนั
ทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลคา่ยติุธรรมของตราสารหนี&คาํนวณ
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คาํนวณจากมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปเป็นอีกประเภทหนึ#ง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลคา่ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม ่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที#โอนเปลี#ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที#โอนจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื#นของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที#
มีการโอนเปลี#ยน 

เมื#อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บกบัมูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุน จะ
ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที#แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื#อ
การดอ้ยคา่ (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.9  เงินให้กู้ยมืและค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ 

เงินให้กูย้ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที#จะได้รับ บริษทัฯ ตั&งค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมสําหรับผล
ขาดทุนที#คาดวา่จะเรียกเกบ็จากลูกหนี&ไมไ่ด ้โดยการวเิคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี&จากประสบการณ์
ในการพิจารณาความเสี#ยงและมูลคา่หลกัประกนัประกอบ 

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

4.10 ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื&อมราคา 

 ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเสื#อมราคาสะสมและ 
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
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 ค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี&  

อาคาร -  20 ปี 
เครื#องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 2 - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 คา่เสื#อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดคา่เสื#อมราคาสาํหรับที#ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั&นออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื#อการด้อยค่าสะสม                   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั&น  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที#มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั&น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื#อมีขอ้
บ่งชี& วา่สินทรัพยน์ั&นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ&นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 2 ปี 
และ 10 ปี  

4.12 ค่าความนิยม  

  บริษทัฯบนัทึกมูลคา่เริ#มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ# งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที#สูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที#ไดม้า  

  บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ              
คา่ความนิยมทุกปีหรือเมื#อใดกต็ามที#มีขอ้บง่ชี&ของการดอ้ยคา่เกิดขึ&น 
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  เพื#อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที#เกิดขึ&นจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที#คาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ#มขึ&นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลคา่ที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของ
สินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าที#
คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์#ก่อให้เกิดเงินสดตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยคา่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไมส่ามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้น
อนาคต 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีขอ้บ่งชี& วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั&น ทั&งนี&  มูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลคา่จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

หากในการประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี& ที#แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ที#รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั&น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที#รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลง
ประมาณการที#ใช้กาํหนดมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั& งล่าสุด 
โดยมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยที์#เพิ#มขึ&นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีที#ควรจะเป็น หากกิจการไมเ่คยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
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4.14 หนี%สินจากสัญญาประกนัภัย 

หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสํารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสํารอง
เบี&ยประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที#จะจา่ยจริง ส่วนสาํรองคา่สินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื#อ
ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องคา่เสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง  

 ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ
ความสูญเสียที#เกิดขึ&นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสูญเสียที#
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน และรวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ค่าสินไหมทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื#น ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหม
ทดแทนที#คาํนวณไดสู้งกวา่ค่าสินไหมทดแทนที#ไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที#
เกิดขึ&นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทราบ (Incurred but not reported 
claims: IBNR) 

(ข) สาํรองเบี&ยประกนัภยั 

 สํารองเบี&ยประกนัภยัประกอบดว้ย สํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเสี#ยง
ภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

(1) สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบี&ยประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิการดงันี&  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที#ยว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลาคุม้ครอง  
ไมเ่กิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกนัภยัรับ ตั&งแต่
วนัที#กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ#มมีผลคุม้ครอง 

การประกนัภยัอื#น -  วิธีเฉลี#ยรายวนั (วิธีเศษหนึ# งส่วนสามร้อย
หกสิบหา้) 
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(2) สาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

สํารองความเสี# ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด เป็นจาํนวนเงินที#บริษทัฯจดัสรรไวเ้พื#อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้งที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที#ยงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซึ# งคาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยบริษทัฯใชก้ารประมาณการที#ดีที#สุดของค่า
สินไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลใน
อดีต 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลคา่ของสาํรองความเสี#ยงภยัที#
ยงัไม่สิ&นสุดกบัสํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่
สิ&นสุดสูงกวา่สํารองเบี& ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนต่างและ
แสดงรายการสาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุดในงบการเงิน  

สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#เพิ#มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.15  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนกังาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี# ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมป็นคา่ใชจ่้ายเมื#อเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

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

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน               
ซึ# งบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด            
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี#ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain or loss) สาํหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น  

4.16 ประมาณการหนี%สิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี& สินไวใ้นบญัชีเมื#อภาระผูกพนัซึ# งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดขึ&นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื#อปลดเปลื&องภาระผกูพนันั&น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั&นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ  

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที#ความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบั                
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์#เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที#ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ#ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี& สิน ส่วนดอกเบี& ยจ่ายจะบนัทึกใน         
งบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์#ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื#อมราคาตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยที์#เช่า 

 สัญญาเช่าที#ความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน ซึ# งจาํนวนเงินที#จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.18 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที#รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที#ใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั&น 

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

กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.19  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที#คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เกี#ยวขอ้งนั&น 
โดยใชอ้ตัราภาษีที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าที#มี
ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์
จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีนั&น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ&นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลคา่ตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั&งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที#เกิดขึ&น
เกี#ยวขอ้งกบัรายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.20 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากนี&  บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที#มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซึ#งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยที#มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



  

19 

4.21  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที#คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที#จะตอ้งจ่ายเพื#อโอน
หนี& สินใหผู้อื้#น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้&อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัที#วดัมูลคา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซื&อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหนี& สิน ยกเวน้ในกรณีที#ไมมี่ตลาดที#มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี& สินที#มีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไมส่ามารถหาราคาเสนอซื&อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที#
สามารถสังเกตไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี& สินที#จะวดัมูลคา่ยติุธรรมนั&นใหม้ากที#สุด  

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

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื&อขายของสินทรัพยห์รือหนี& สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที#มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื#นที#สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี& สิน ไมว่า่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

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

 ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชั&นของมูลคา่ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#ถืออยู ่ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวดั
มูลคา่ยติุธรรมแบบเกิดขึ&นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที&สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการในเรื# องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี&                  
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ผลที#เกิดขึ&นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี
ที#สาํคญัมีดงันี&  

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี%สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี& สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี#ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี& สินดงักล่าว
แลว้หรือไม่โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื&นฐานของขอ้มูลที#ดีที#สุดที#รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.2 ค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญของลูกหนี%เงินให้กู้ยืม เบี%ยประกันภัยค้างรับ เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อและ

สินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี

 ในการประมาณค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญของลูกหนี& เงินให้กูย้ืม เบี& ยประกนัภยัค้างรับ เงินค้างรับจากการ
ประภันภัยต่อและสินไหมค้างรับจากคู่กรณี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ                    
ผลขาดทุนที#คาดวา่จะเกิดขึ&นจากลูกหนี&แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี&
ที#คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยูใ่นขณะนั&น เป็นตน้ 

5.3 ค่าเผื&อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั&งค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มื#อฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยคา่เกิดขึ&น การที#จะสรุปวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยค่าหรือไม่นั&น
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื&อมราคา 

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

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

5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้ักภาษี
เมื#อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวนั&น ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที#
คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 



  

21 

5.6 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่า
สินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและได้รับ
รายงานความเสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายที#เกิดขึ&นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not 
reported - IBNR) ซึ# งตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที#เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ  
โดยข้อสมมติฐานหลักที#ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต           
ซึ# งได้แก่ การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหม
ทดแทนเฉลี#ย จาํนวนครั& งของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารซึ# งสะทอ้นถึงการประมาณการอย่างดีที#สุดในขณะนั&น ซึ# งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต ผลลพัธ์ที#เกิดขึ&นจริงจึงอาจแตกต่างกบัที#ไดป้ระมาณการไว ้

5.7 สํารองความเสี&ยงภัยที&ไม่สิ%นสุด 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสี#ยงภยัที#ไม่สิ&นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวขอ้งที#คาดวา่จะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอา
ประกนัที#เหลืออยู ่ ซึ# งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ# งอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีที#สุด ณ ขณะนั&น 

5.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

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

5.9 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิดขึ&นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ# งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื#อมั#นวา่ความเสียหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกวา่จาํนวนที#ไดป้ระมาณ
การไวแ้ลว้ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

5.10 มูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินที#ไมมี่การซื&อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื&อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ# งตวัแปรที#ใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรที#มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี#ยงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที#ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลคา่ยติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั&นของมูลคา่ยติุธรรม 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 4,382,228 1,181,029 4,204,884 1,146,293 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 218,128,284 225,614,923 217,235,268 223,202,772 
เงินฝากและบตัรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อ

สิ&นกาํหนดระยะเวลา 2,784,736 2,970,976 2,784,736 2,970,976 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225,295,248 229,766,928 224,224,888 227,320,041 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี&ยร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี                 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.10 ต่อปี) (2561: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี สําหรับงบการเงิน
รวม และร้อยละ 0.25 ถึง 0.80 ต่อปี สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

7. เบี%ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง
จาํแนกอายุตามเงินตน้ที#คา้งชาํระนบัตั&งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบี& ยประกนัภยั
แสดงไดด้งันี&  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 512,579,872 455,916,978 512,484,788 455,853,757 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 60,443,090 37,631,916 60,359,220 37,618,964 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 15,046,872 15,270,332 15,045,230 15,236,970 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 10,286,366 4,753,443 10,285,843 4,729,304 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 14,887,323 11,548,869 14,887,323 11,548,869 

รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 613,243,523 525,121,538 613,062,404 524,987,864 
หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (2,865,433) (1,844,020) (2,865,433) (1,844,020) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 610,378,090 523,277,518 610,196,971 523,143,844 

สาํหรับเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี& ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยการเก็บเบี&ยประกนัภยั โดยหนี& ที#เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 
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8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
สาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน  

คา้งรับ 201,362,443 96,097,494 201,362,443 96,097,494 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 325,746,212 312,353,609 325,746,212 312,353,609 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 527,108,655 408,451,103 527,108,655 408,451,103 

9. ลกูหนี%จากสัญญาประกนัภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ -    - 95,269 14,470 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 149,908,416 215,132,383 151,705,734 215,923,108 

ลกูหนี&จากสญัญาประกนัภยัต่อ 149,908,416 215,132,383 151,801,003 215,937,578 

ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จาํแนกอายุตาม     
เงินตน้ที#คา้งชาํระแสดงไดด้งันี&  
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 31,966,025 180,351,097 32,714,866 180,386,028 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 117,724,878 34,563,848 118,773,355 35,319,642 

คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 217,513 217,438 217,513 217,438 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 149,908,416 215,132,383 151,705,734 215,923,108 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์าํแนกตามประเภทเงินลงทุน
ไดด้งันี&  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเพื&อค้า 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 30,669,090 30,712,702 - - 
หุน้ทุน 319,856,323 310,979,223 257,794,575 231,340,421 

หน่วยลงทุน 8,557,645 8,352,810 - - 

รวม 359,083,058 350,044,735 257,794,575 231,340,421 

หกั: ขาดทุนที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง (9,038,323)  (26,454,154)  

เงินลงทุนเพื&อค้า - สุทธิ 350,044,735  231,340,421  
เงินลงทุนเผื&อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,014,061 81,777,229 90,018,592 90,276,442 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 400,093,940 408,533,599 430,093,940 434,087,501 
หุน้ทุน 50,505,830 96,707,987 50,506,668 112,038,147 

หน่วยลงทุน 2,331,143,716 2,452,514,320 1,510,394,265 1,593,141,045 

รวม 2,861,757,547 3,039,533,135 2,081,013,465 2,229,543,135 

บวก: กาํไรที#ยงัไมเ่กิดขึ&นจริง 185,764,961  155,790,905  

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (7,989,373)  (7,261,235)  

เงินลงทุนเผื&อขาย - สุทธิ 3,039,533,135  2,229,543,135  
เงินลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 331,216,667 595,635,371 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 841,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 54,123,916 202,053,934 

รวม 386,181,583 798,530,305 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) (841,000) 

เงินลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 385,340,583 797,689,305 

เงินลงทุนทั&วไป   

หุน้ทุน 3,720,650 3,720,650 

เงินลงทุนทั&วไป - สุทธิ 3,720,650 3,720,650 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,778,639,103 3,262,293,511 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเพื&อค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 30,669,090 30,712,702 - - 
หุน้ทุน 319,856,323 310,979,223 257,794,575 231,340,421 

หน่วยลงทุน 8,557,645 8,352,810 - - 

รวม 359,083,058 350,044,735 257,794,575 231,340,421 

หกั: ขาดทุนที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง (9,038,323)  (26,454,154)  

เงินลงทุนเพื&อค้า - สุทธิ 350,044,735  231,340,421  
เงินลงทุนเผื&อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,014,061 81,777,229 90,018,592 90,276,442 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 400,093,940 408,533,599 430,093,940 434,087,501 
หุน้ทุน 50,505,830 96,707,987 50,506,668 112,038,147 

หน่วยลงทุน 2,331,143,716 2,452,514,320 1,510,394,265 1,593,141,045 

รวม 2,861,757,547 3,039,533,135 2,081,013,465 2,229,543,135 

บวก: กาํไรที#ยงัไมเ่กิดขึ&นจริง 185,764,961  155,790,905  

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (7,989,373)  (7,261,235)  

เงินลงทุนเผื&อขาย - สุทธิ 3,039,533,135  2,229,543,135  
เงนิลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 331,216,667 595,635,371 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 841,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 13,142,583 156,251,267 

รวม 345,200,250 752,727,638 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) (841,000) 

เงินลงทุนที&จะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 344,359,250 751,886,638 

เงินลงทุนทั&วไป   

หุน้ทุน 3,720,650 3,720,650 

เงินลงทุนทั&วไป - สุทธิ 3,720,650 3,720,650 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,737,657,770 3,216,490,844 
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี% 

เงินลงทุนในตราสารหนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีระยะเวลาคงเหลือนบัจากวนัสิ&นปีดงันี&  
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 ครบกาํหนด  

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

เงนิลงทุนเพื&อค้า      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 30,669,090 - 30,669,090 

รวม - - 30,669,090 - 30,669,090 

บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - - 43,612 - 43,612 

รวมเงนิลงทนุเพื&อค้า  - - 30,712,702 - 30,712,702 

เงนิลงทุนเผื&อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 80,014,061 - 80,014,061 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 155,000,000 195,000,000 50,000,000 400,093,940 

รวม 93,940 155,000,000 275,014,061 50,000,000 480,108,001 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 867,971 7,259,821 2,168,975 10,296,767 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (93,940) - - - (93,940) 

รวมเงนิลงทนุเผื&อขาย  - 155,867,971 282,273,882 52,168,975 490,310,828 

เงนิลงทุนที&จะถอืจนครบกําหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 139,984,200 181,232,467 10,000,000 331,216,667 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกินกวา่ 3 เดือน - 54,034,980 88,936 - 54,123,916 

รวม 841,000 194,019,180 181,321,403 10,000,000 386,181,583 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทนุที&จะถอืจนครบกาํหนด - 194,019,180 181,321,403 10,000,000 385,340,583 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผื&อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 10,000,000 80,018,592 - 90,018,592 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 160,000,000 190,000,000 80,000,000 430,093,940 
รวม 93,940 170,000,000 270,018,592 80,000,000 520,112,532 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 158,789 2,356,650 1,735,972 4,251,411 

รวมเงนิลงทนุเผื&อขาย  93,940 170,158,789 272,375,242 81,735,972 524,363,943 

เงนิลงทุนที&จะถอืจนครบกําหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 314,009,249 271,626,122 10,000,000 595,635,371 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกินกวา่ 3 เดือน - 159,812,647 42,241,287 - 202,053,934 
รวม 841,000 473,821,896 313,867,409 10,000,000 798,530,305 
หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทนุที&จะถอืจนครบกาํหนด - 473,821,896 313,867,409 10,000,000 797,689,305 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเพื&อค้า      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 30,669,090 - 30,669,090 
รวม - - 30,669,090 - 30,669,090 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - - 43,612 - 43,612 

รวมเงนิลงทนุเพื&อค้า  - - 30,712,702 - 30,712,702 

เงนิลงทุนเผื&อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 80,014,061 - 80,014,061 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 155,000,000 195,000,000 50,000,000 400,093,940 
รวม 93,940 155,000,000 275,014,061 50,000,000 480,108,001 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 867,971 7,259,821 2,168,975 10,296,767 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (93,940) - - - (93,940) 

รวมเงนิลงทนุเผื&อขาย  - 155,867,971 282,273,882 52,168,975 490,310,828 

เงนิลงทุนที&จะถอืจนครบกําหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 139,984,200 181,232,467 10,000,000 331,216,667 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกินกวา่ 3 เดือน - 13,053,647 88,936 - 13,142,583 
รวม 841,000 153,037,847 181,321,403 10,000,000 345,200,250 
หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทนุที&จะถอืจนครบกาํหนด - 153,037,847 181,321,403 10,000,000 344,359,250 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ครบกาํหนด  

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

เงนิลงทุนเผื&อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 10,000,000 80,018,592 - 90,018,592 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 160,000,000 190,000,000 80,000,000 430,093,940 

รวม 93,940 170,000,000 270,018,592 80,000,000 520,112,532 

บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 158,789 2,356,650 1,735,972 4,251,411 

รวมเงนิลงทนุเผื&อขาย  93,940 170,158,789 272,375,242 81,735,972 524,363,943 

เงนิลงทุนที&จะถอืจนครบกําหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 314,009,249 271,626,122 10,000,000 595,635,371 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกินกวา่ 3 เดือน - 156,164,647 86,620 - 156,251,267 

รวม 841,000 470,173,896 271,712,742 10,000,000 752,727,638 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทนุที&จะถอืจนครบกาํหนด - 470,173,896 271,712,742 10,000,000 751,886,638 

10.3 องค์ประกอบอื&นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผื&อขาย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 155,790,905 180,189,221 155,790,905 180,189,221 
เปลี#ยนแปลงระหวา่งปี     
กาํไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุน    
ระหว่างปี 56,793,001 (37,760,082) 56,793,001 (37,760,082) 

โอนขาดทุนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 728,138 7,084,952 728,138 7,084,952 
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายระหว่างปีที#รับรู้ใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (27,547,083) 6,276,814 (27,547,083) 6,276,814 

ยอดคงเหลือปลายปี 185,764,961 155,790,905 185,764,961 155,790,905 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (37,152,992) (31,158,181) (37,152,992) (31,158,181) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 148,611,969 124,632,724 148,611,969 124,632,724 
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10.4 เงินลงทนุที&ติดภาระผกูพนั 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั ดงันี&  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

พนัธบตัรวางเป็นหลกัประกนั     
ค ํ&าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1,022,018 1,010,155 1,022,018 1,010,155 

เงินฝากธนาคารที#ใชเ้ป็นหลกัประกนั     
หลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#
เป็นผูข้บัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 40,000 3,353,844 40,000 3,353,844 

เงินเบิกเกินบญัชี 3,253,416 3,218,369 3,253,416 3,218,369 
หนงัสือคํ&าประกนัซึ#งออกโดยธนาคาร 5,320,118 5,262,806 5,320,118 5,262,806 

รวม 9,635,552 12,845,174 9,635,552 12,845,174 

 นอกจากนั&น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 28 

11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ืมและดอกเบี&ยคา้งรับทั&งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน
ตามโครงการสวสัดิการ สามารถจาํแนกเงินตน้และดอกเบี&ยคา้งรับตามอายหุนี&  ไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,489,815 - 1,208,547 - 7,698,362 - 7,698,362 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 600,873 152,939 - - 600,873 152,939 753,812 

รวม 7,090,688 152,939 1,208,547 - 8,299,235 152,939 8,452,174 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (600,873) (152,939) - - (600,873) (152,939) (753,812) 

เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 6,489,815 - 1,208,547 - 7,698,362 - 7,698,362 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,573,075 - 1,595,015 - 7,168,090 - 7,168,090 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 600,873 152,939 - - 600,873 152,939 753,812 

รวม 6,173,948 152,939 1,595,015 - 7,768,963 152,939 7,921,902 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (600,873) (152,939) - - (600,873) (152,939) (753,812) 

เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 5,573,075 - 1,595,015 - 7,168,090 - 7,168,090 

ทรัพยสิ์นที#ใช้เป็นหลักประกนัเงินให้กู้ยืมนั&นส่วนใหญ่ประกอบด้วยที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง มูลค่าตาม
สัญญาจาํนองของทรัพยสิ์นไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณาค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารขอกูย้มื การจ่ายชาํระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริษทัฯคิด
ดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต่้อเนื#องครั& งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต่้อเนื#อง
ครั& งต่อไปเพิ#มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และมีการกาํหนดวงเงินกูย้มืของแต่ละโครงการดงันี&  

โครงการ หลกัประกนั วงเงิน 

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

สิ#งปลกูสร้าง 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที#ดินเปล่า 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

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

หลกัทรัพย ์
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#อยูอ่าศยั 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี&  

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
บริษทั ลาววิวฒันป์ระกนัภยั จาํกดั

(ดาํเนินธุรกิจในการรับประกนั                
วินาศภยั) 

67,200,000 67,200,000 70.0 70.0 67,200,000 67,200,000 
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12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ#งมีส่วนไดเ้สียที#ไมมี่อาํนาจควบคุมที#มีสาระสาํคญั   

   (หน่วย: บาท) 

บริษทั 

สดัส่วนที#ถือโดย                             
ส่วนไดเ้สีย                                             

ที#ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนที#แบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ลาววิวฒันป์ระกนัภยั จาํกดั 30.0 30.0 13,321,602 16,157,065 (1,179,354) (1,403,361) 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยซึ#งเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

(ก) สรุปรายการฐานะการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 
 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

สินทรัพย ์ 52,371,466 58,948,236 
หนี&สิน 7,966,126 5,091,354 
สินทรัพยสุ์ทธิ 44,405,340 53,856,882 

(ข) สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายได ้ 5,689,572 5,704,325 

ขาดทุนสาํหรับงวด (3,931,179) (4,677,868) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ขาดทุน) (3,931,179) (4,677,868) 

(ค) สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (771,346) (222,184) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (347,614) (497,234) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน - - 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,118,960) (719,418) 
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13. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที#ดิน อาคาร เครื#องตกแตง่ 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัที# 1 มกราคม 2561 194,027,280 205,176,286 43,981,557 80,965,550 80,228,549 - 604,379,222 
ซื&อเพิ#ม 17,922,900 6,624,012 1,010,166 8,651,956 2,881,000 11,910,196 49,000,230 
โอนเขา้ (โอนออก) - 3,200,000 500,000 2,376,088 - (6,076,088) - 
จาํหน่าย - - - (2,270,180) (1,312,000) - (3,582,180) 
ผลต่างจากการแปลงคา่     
งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ - - (123,486) (54,521) (29,318) - (207,325) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 211,950,180 215,000,298 45,368,237 89,668,893 81,768,231 5,834,108 649,589,947 
ซื&อเพิ#ม - 267,531 1,893,312 7,369,713 9,899,262 17,038,432 36,468,250 
โอนเขา้ (โอนออก) - 17,221,728 3,194,600 1,346,254 328,923 (22,091,505) - 
จาํหน่าย - - (144,780) (889,127) - - (1,033,907) 
ผลต่างจากการแปลงคา่      
งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ - - (510,025) (234,603) (117,273) - (861,901) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 211,950,180 232,489,557 49,801,344 97,261,130 91,879,143 781,035 684,162,389 

ค่าเสื&อมราคาสะสม        
ณ วนัที# 1 มกราคม 2561 - 155,013,420 26,591,078 67,049,811 63,616,241 - 312,270,550 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 3,518,345 6,530,956 6,901,172 6,748,545 - 23,699,018 
คา่เสื#อมราคาสะสมสาํหรับ
ส่วนที#จาํหน่าย - - - (2,270,097) (1,311,999) - (3,582,096) 

ผลต่างจากการแปลงคา่      
งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ - - (16,461) (3,333) (974) - (20,768) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 - 158,531,765 33,105,573 71,677,553 69,051,813 - 332,366,704 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 4,436,080 5,867,317 8,728,738 6,288,754  25,320,889 
คา่เสื#อมราคาสะสมสาํหรับ
ส่วนที#จาํหน่าย - - (144,779) (867,825) - - (1,012,604) 

ผลต่างจากการแปลงคา่      
งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ - - (320,328) (57,332) (27,351) - (405,011) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 - 162,967,845 38,507,783 79,481,134 75,313,216 - 356,269,978 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 211,950,180 56,468,533 12,262,664 17,991,340 12,716,418 5,834,108 317,223,243 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 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 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที#ดิน อาคาร เครื#องตกแต่ง 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัที# 1 มกราคม 2561 194,027,280 205,176,286 39,165,596 78,839,152 79,085,140 - 596,293,454 
ซื&อเพิ#ม 17,922,900 6,624,012 857,406 8,495,105 2,881,000 11,910,196 48,690,619 
โอนเขา้ (โอนออก) - 3,200,000 500,000 2,376,088 - (6,076,088) - 
จาํหน่าย - - - (2,270,180) (1,312,000) - (3,582,180) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 211,950,180 215,000,298 40,523,002 87,440,165 80,654,140 5,834,108 641,401,893 
ซื&อเพิ#ม - 267,531 1,837,558 7,316,286 9,899,262 16,778,722 36,099,359 
โอนเขา้ (โอนออก) - 17,221,728 3,194,600 1,346,254 328,923 (22,091,505) - 
จาํหน่าย - - (144,780) (859,553) - - (1,004,333) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 211,950,180 232,489,557 45,410,380 95,243,152 90,882,325 521,325 676,496,919 

ค่าเสื&อมราคาสะสม        
ณ วนัที# 1 มกราคม 2561 - 155,013,420 25,949,093 66,919,815 63,578,249 - 311,460,577 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 3,518,345 4,113,361 6,483,182 6,525,727 - 20,640,615 
คา่เสื#อมราคาสะสมสาํหรับ
ส่วนที#จาํหน่าย - - - (2,270,097) (1,311,999) - (3,582,096) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 - 158,531,765 30,062,454 71,132,900 68,791,977 - 328,519,096 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 4,436,080 4,191,599 8,398,975 6,089,390 - 23,116,044 
คา่เสื#อมราคาสะสมสาํหรับ
ส่วนที#จาํหน่าย - - (144,779) (859,528) - - (1,004,307) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 - 162,967,845 34,109,274 78,672,347 74,881,367 - 350,630,833 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 211,950,180 56,468,533 10,460,548 16,307,265 11,862,163 5,834,108 312,882,797 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 211,950,180 69,521,712 11,301,106 16,570,805 16,000,958 521,325 325,866,086 

        
ค่าเสื&อมราคาสําหรับปี        
2561       20,640,615 

2562       23,116,044 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ# งซึ# งตดัค่าเสื#อมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 285.9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 281.7 ลา้นบาท) (2561: 299.4 ลา้นบาท สําหรับ                  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทนุ       

ณ วนัที# 1 มกราคม 2561 45,588,201 - 45,588,201 45,390,144 - 45,390,144 

ซื&อเพิ#ม 6,741,786 1,039,050 7,780,836 6,554,163 1,039,050 7,593,213 

โอนเขา้ (โอนออก) 288,000 (288,000) - 288,000 (288,000) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ (5,078) - (5,078) - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 52,612,909 751,050 53,363,959 52,232,307 751,050 52,983,357 

ซื&อเพิ#ม 271,458 1,696,305 1,967,763 271,458 1,696,305 1,967,763 

โอนเขา้ (โอนออก) 240,000 (240,000) - 240,000 (240,000) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ (40,063) - (40,063) - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 53,084,304 2,207,355 55,291,659 52,743,765 2,207,355 54,951,120 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

ณ วนัที# 1 มกราคม 2561 39,226,422 - 39,226,422 39,217,225 - 39,217,225 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 3,938,077 - 3,938,077 3,678,196 - 3,678,196 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ (235) - (235) - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 43,164,264 - 43,164,264 42,895,421 - 42,895,421 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 2,131,685 - 2,131,685 2,041,587 - 2,041,587 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ (28,299) - (28,299) - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 45,267,650 - 45,267,650 44,937,008 - 44,937,008 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 9,448,645 751,050 10,199,695 9,336,886 751,050 10,087,936 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 7,816,654 2,207,355 10,024,009 7,806,757 2,207,355 10,014,112 

       

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี       

2561   3,938,077   3,678,196 

2562   2,131,685   2,041,587 

 

อายกุารใชง้านคงเหลือ ณ วนัที# 31 

ธนัวาคม 2562 1 - 10 ปี -  1 - 10 ปี -  

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ# งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลคา่ตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 34.2 ลา้นบาท           
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33.9 ลา้นบาท) (2561: 30.5 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

15.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี& สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 

งบการเงินรวม                                 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเปลี#ยนแปลงในสินทรัพยห์รือหนี& สิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที#                    
31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 11,550,590 7,466,841 4,083,749 254,483 
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,562,618 1,416,990 145,628 1,416,990 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 95,912,975 69,418,456 26,494,519 11,846,789 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงัไม่ได้

รายงานให้บริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหม
ทดแทน 18,578,994 21,023,938 (2,444,944) (12,368,133) 

ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื#อคา้ 1,807,665 5,290,831 (3,483,166) 5,290,831 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 24,494,605 18,243,141 4,457,920 1,217,308 

รวม 153,907,447 122,860,197   
หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ผลกาํไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่า                         
  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ - - - 693,077 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 37,152,992 31,158,181 - - 

รวม 37,152,992 31,158,181   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 116,754,455 91,702,016   
ส่วนเปลี#ยนแปลงในสินทรัพยห์รือหนี& สินภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   29,253,706 8,351,345 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีผลแตกต่างชั#วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที#ยงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวน 8.7 ลา้นบาท (2561: 6.8 ลา้นบาท) ที#ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื#องจาก
บริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่แน่นอนที#จะนาํผลแตกต่างชั#วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที#ยงั
ไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้
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15.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที#คาํนวณตามเกณฑ ์ 53,436,411 33,617,754 53,436,411 33,617,754 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของปีก่อน (200,000) - (200,000) - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั#วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชั#วคราว (29,253,706) (8,351,345) (29,253,706) (8,351,345) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกาํไร  

ขาดทุนเบด็เสร็จ  23,982,705 25,266,409 23,982,705 25,266,409 

จาํนวนภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปีสิ&นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี&  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้งกบั:     
การเปลี#ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผื#อขาย                                                (5,994,811) 4,879,663 (5,994,811) 4,879,663 
การเปลี#ยนแปลงผลกาํไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั            1,793,544 (538,251) 1,793,544 (538,251) 

รวม (4,201,267) 4,341,412 (4,201,267) 4,341,412 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที#ใช้
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งันี&   

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 136,140,015 135,959,058 140,071,194 140,636,926 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%, 24% 20%, 24% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 27,070,756 27,004,697 28,014,239 28,127,385 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ  

ปีก่อน (200,000) - (200,000) - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ผลแตกต่างชั#วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที#ไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 767,551 1,148,756 - - 

รายไดที้#ไดรั้บการยกเวน้ (6,804,048) (5,931,034) (6,804,048) (5,931,034) 
ค่าใชจ่้ายที#มีสิทธิหกัไดเ้พิ#มขึ&น (635,926) (1,029,049) (635,926) (950,212) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,784,372 4,073,039  3,608,440 4,020,270 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ี#แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ                                     23,982,705 25,266,409 23,982,705 25,266,409 

16. สินทรัพย์อื&น 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - สุทธิ 371,939,948 280,274,872 371,939,948 280,274,872 
เบี&ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 115,057,610 121,831,584 115,057,610 121,830,971 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 157,333,653 52,524,157 157,333,653 52,524,157 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 48,893,000 43,750,964 48,893,000 43,750,857 
ลกูหนี&จากการขายหลกัทรัพย ์ 12,279,242 4,265,838 12,279,242 4,265,838 
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 9,100,237 8,937,126 9,100,237 8,937,126 
อื#น ๆ 33,993,280 42,363,310 34,834,478 42,810,018 

รวมสินทรัพยอื์#น 748,596,970 553,947,851 749,438,168 554,393,839 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน
จาํนวน 9.1 ล้านบาท (2561: 8.9 ล้านบาท) ไปวางคํ& าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวางเป็น
หลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 
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17. หนี%สินจากสัญญาประกนัภัย  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 

หนี& สินตาม
สัญญา

ประกนัภยั 

หนี&สิน                
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,398,433,364 159,966,748 1,238,466,616 
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 94,081,586 41,395,695 52,685,891 
สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,336,168,313 325,746,212 2,010,422,101 

รวม 3,828,683,263 527,108,655 3,301,574,608 

 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 

หนี& สินตาม
สัญญา

ประกนัภยั 

หนี&สิน                
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,113,404,910 90,627,224 1,022,777,686 
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 57,791,280 5,470,270 52,321,010 
สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,964,524,257 312,353,609 1,652,170,648 

รวม 3,135,720,447 408,451,103 2,727,269,344 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 

หนี& สินตาม
สัญญา

ประกนัภยั 

หนี&สิน                
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,398,030,321 159,966,748 1,238,063,573 
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 93,813,407 41,395,695 52,417,712 

สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,333,895,909 325,746,212 2,008,149,697 

รวม 3,825,739,637 527,108,655 3,298,630,982 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 

หนี& สินตาม
สัญญา

ประกนัภยั 

หนี&สิน                
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,113,241,027 90,627,224 1,022,613,803 
-    คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 57,642,252 5,470,270 52,171,982 
สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,963,044,364 312,353,609 1,650,690,755 

รวม 3,133,927,643 408,451,103 2,725,476,540 

ในระหวา่งปี 2562 และ 2561 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพื#อเป็นการบริหารความ
เสี#ยงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี#ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ
จากการรับประกนั ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหนี& สินตามสัญญาประกนัทั&งในส่วนของความ
เสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 
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17.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,171,196,190 1,168,300,191 1,170,883,279 1,168,209,890 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&น
ระหวา่งปี 3,054,273,124 2,316,553,386 3,052,123,284 2,314,553,270 

การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&นในปีก่อน (95,138,780) (97,668,468) (95,134,066) (97,654,827) 

การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนและขอ้สมมติในการคาํนวณ
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 36,023,258 (2,533,192) 36,171,156 (2,621,396) 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนจ่าย 
ระหวา่งปี (2,673,772,640) (2,213,449,855) (2,672,199,925) (2,211,603,658) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็น
เงินตราต่างประเทศ (66,202) (5,872) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,492,514,950 1,171,196,190 1,491,843,728 1,170,883,279 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที#
เกิดจากสัญญารับประกนัภยัต่อจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.4 ลา้นบาท) (2561: 0.1              
ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

17.2  สํารองเบี%ยประกนัภัยที&ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,964,524,257 1,657,141,941 1,963,044,364 1,656,112,917 
เบี&ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 4,809,543,733 4,155,144,164 4,806,271,867 4,152,256,441 
เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดใ้นปีนี&  (4,437,673,942) (3,847,735,462) (4,435,420,322) (3,845,324,994) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็น

เงินตราต่างประเทศ (225,735) (26,386) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,336,168,313 1,964,524,257 2,333,895,909 1,963,044,364 
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17.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที#รายงาน / ปีอุบตัิเหต ุ ก่อนจนถึง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการคา่สินไหมทดแทน :           
 - ณ สิ&นปีอุบตัิเหตุ 1,341  1,309  1,662  1,773  1,684  1,820  1,969  2,257  2,862  
 - หนึ#งปีถดัไป 1,420  1,172  1,484  1,653  1,644  1,775  1,784  2,223   
 - สองปีถดัไป 992  1,150  1,556  1,599  1,630  1,759  1,677     
 - สามปีถดัไป 980  1,154  1,531  1,589  1,631  1,761      
 - สี#ปีถดัไป 984  1,173  1,529  1,585  1,627       
 - ห้าปีถดัไป 1,017  1,174  1,525  1,584        
 - หกปีถดัไป 1,021  1,170  1,508         
 - เจด็ปีถดัไป 1,021  1,170          

 - แปดปีถดัไป 1,021           

ประมาณการคา่สินไหมทดแทน
สมับูรณ์ 1,021  1,170  1,508  1,584  1,627  1,761  1,677  2,223  2,862 15,433  

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม 1,021  1,170  1,508  1,583  1,625  1,759  1,668  2,023 1,785  14,142  

สุทธิ - - -  1  2  2  9  200  1,077  1,291  

รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแตย่งัไมไ่ดร้ับรายงาน 152  

คา่ใชจ้่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัตอ่ 1,493  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที#รายงาน / ปีอุบตัิเหต ุ ก่อนจนถึง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ สิ&นปีอุบตัิเหตุ 1,341  1,309  1,662  1,773  1,684  1,820  1,969  2,255  2,859   
 - หนึ#งปีถดัไป 1,420  1,172  1,484  1,653  1,644  1,775  1,784  2,221    
 - สองปีถดัไป 992  1,150  1,556  1,599  1,630  1,759  1,677     
 - สามปีถดัไป 980  1,154  1,531  1,589  1,631  1,761      
 - สี#ปีถดัไป 984  1,173  1,529  1,585  1,627       
 - ห้าปีถดัไป 1,017  1,174  1,525  1,584        
 - หกปีถดัไป 1,021  1,170  1,508         
 - เจด็ปีถดัไป 1,021  1,170          

 - แปดปีถดัไป 1,021           
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน
สมับูรณ์ 1,021  1,170  1,508  1,584  1,627  1,761  1,677  2,221  2,859  15,428  

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม 1,021  1,170  1,508  1,583  1,625  1,759  1,668  2,021  1,783  14,138  

สุทธิ - - - 1  2  2  9  200  1,076  1,290  
รายการปรับปรุงคา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดร้ับรายงาน 152  

คา่ใชจ้่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#ไมส่ามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 1,492  
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที#รายงาน / ปีอุบตัิเหต ุ ก่อนจนถึง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการคา่สินไหมทดแทน :           
 - ณ สิ&นปีอุบตัิเหตุ 1,017  1,080  1,317  1,403  1,346  1,494  1,511  1,739  2,089  
 - หนึ#งปีถดัไป 1,036  993  1,173  1,321  1,314  1,465  1,416  1,699   
 - สองปีถดัไป 937  967  1,239  1,287  1,316  1,456  1,325     
 - สามปีถดัไป 925  972  1,213  1,279  1,317  1,459      
 - สี#ปีถดัไป 930  991  1,212  1,276  1,313       
 - ห้าปีถดัไป 963  992  1,208  1,275        
 - หกปีถดัไป 967  989  1,192         
 - เจด็ปีถดัไป 967  989          

 - แปดปีถดัไป 967           
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน
สมับูรณ์ 967  989  1,192  1,275  1,313  1,459  1,325  1,699  2,089 12,308 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม 967  989  1,191  1,275  1,312  1,456  1,318  1,517 1,208 11,233 

สุทธิ - - 1  - 1  3  7  182  881  1,075  
รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแตย่งัไมไ่ดร้ับรายงาน 166  

คา่ใชจ้่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#ไมส่ามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัตอ่ 1,291  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที#รายงาน / ปีอุบตัิเหต ุ ก่อนจนถึง  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ สิ&นปีอุบตัิเหตุ 1,017  1,080  1,317  1,403  1,346  1,494  1,511  1,737  2,086   
 - หนึ#งปีถดัไป 1,036  993  1,173  1,321  1,314  1,465  1,416  1,697    
 - สองปีถดัไป 937  967  1,239  1,287  1,316  1,456  1,325     
 - สามปีถดัไป 925  972  1,213  1,279  1,317  1,459      
 - สี#ปีถดัไป 930  991  1,212  1,276  1,313       
 - ห้าปีถดัไป 963  992  1,208  1,275        
 - หกปีถดัไป 967  989  1,192         
 - เจด็ปีถดัไป 967 989          

 - แปดปีถดัไป 967          
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน
สมับูรณ์ 967 989  1,192  1,275  1,313  1,459  1,325  1,697  2,086  12,303  

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม 967 989  1,191  1,275  1,312  1,456  1,318  1,515  1,206  11,229  

สุทธิ - - 1  - 1  3  7  182  880  1,074  
รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแตย่งัไมไ่ดร้ับรายงาน 166  

คา่ใชจ้่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#ไมส่ามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 1,290  
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17.4 หลกัเกณฑ์และข้อสมมต ิ

วิธีการและขอ้สมมติที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชส้ําหรับการประเมินหนี& สินจากสัญญาประกนัภยัทั&งก่อน
และหลงัการประกนัภยัต่อ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี&  

(1) วธีิการประมาณค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สินคา่สินไหมทดแทน 

ธุรกิจรับตรงและการรับประกนัภยัต่อเฉพาะราย 

ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สินค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษทัจะใชปั้จจยัการ
พฒันาการสินไหมทดแทน โดยในการประเมินกลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ 3 วธีิดงันี&  

(i) วิธีบนัไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สําหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&น 

(ii) วธีิเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับขอ้มูลสินไหมทดแทน
จ่ายและสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&น 

(iii) วิธีค่าคาดหวงัอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR) สําหรับขอ้มูลสินไหม
ทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&น 

ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯเลือกใช้วิธีบนัไดลูกโซ่ของ            
ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นเป็นหลกั สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใชใ้นกรณีที#มีความเหมาะสม
ตามขอ้มูล และสาํหรับบริษทัยอ่ย เลือกใชว้ธีิ ELR เป็นหลกั 

ธุรกิจการรับประกนัภยัต่อตามสัญญา 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ิธีการพื&นฐานในการประเมินเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัต่อ              
ตามสัญญา วิธีการนี& มีสมมติฐานวา่สัดส่วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัตาม
สัญญามีลกัษณะคล้ายกนั (ร้อยละของเงินสํารองคา้งจ่าย) กบัธุรกิจการรับประกนัภยัโดยตรงและ             
การประกนัภยัต่อเฉพาะราย 
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(2) ขอ้สมมติในเรื#องค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้ง 

ในการประเมินหนี& สินของการประกนัภยันั&น ไดมี้การตั&งสมมติฐานสาํหรับคา่ใชจ้า่ยสี#ประเภท ดงันี&   

2.1 คา่ใชจ้า่ยในการจดัการสินไหมที#จดัสรรได ้(Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE) 

เนื#องจากค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที#จดัสรรไดไ้ม่ถูกรวมอยู่ในตารางสินไหม
ทดแทนรูปสามเหลี#ยม ดงันั&น กลุ่มบริษทัจึงแยกประเมินคา่ใชจ้า่ยในการจดัการสินไหมทดแทน
ดว้ยวธีิสัดส่วนระหวา่งคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน และสินไหมทดแทนรวมจ่ายเพื#อ
จาํลองตารางรูปสามเหลี#ยมของค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนและคาํนวณค่าสัมบูรณ์
ของคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

2.2 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 
Expenses - ULAE) 

ในการกาํหนดค่าสําหรับ ULAE ในอนาคต (หรือมีค่าเท่ากบัค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหม
ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) กลุ่มบริษทัใชส้มมติฐานจากการประมาณโดยใชว้ิธี 
Kittel ซึ# ง ULAE Ratio ที#กลุ่มบริษทัเลือกใชจ้ะถูกแยกพิจารณาระหวา่งการประกนัภยัรถยนต์
และการประกนัภยัที#ไมใ่ช่รถยนต ์

ในการประเมินคา่ใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรไดด้งักล่าว สินไหม
คา้งจ่ายรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่รวมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์           
นํ& าท่วมครั& งใหญ่ สาํหรับหนี& สินสํารองเบี&ยประกนัภยั อตัราส่วน ULAE ถูกนาํมาประยุกตใ์ชก้บั
ความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดรวม (Gross URR) เพื#อให้ไดค่้าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมสําหรับ
การนาํไปคาํนวณหนี& สินสาํรองเบี&ยประกนัภยั 

2.3 คา่ใชจ้า่ยในการบริหารจดัการกรมธรรมป์ระกนัภยัจนกระทั#งสิ&นสุดสัญญา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม์คาํนวณโดยการคาํนวณหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการกรมธรรมที์#เกิดขึ&นในอดีตกบัเบี&ยประกนัภยัที#ถือป็นรายไดส้าํหรับแต่ละปี แลว้นาํ
สัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายไดร้วม (Gross UPR) ณ วนัสิ&นงวด 

2.4 คา่ใชจ้า่ยที#เกี#ยวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที# เกี#ยวข้องกับการประกันภัยต่อจะคาํนวณจากอัตราส่วนของเบี& ย
ประกนัภยัความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่อเบี&ยประกนัภยัรับ
สุทธิแลว้นาํสัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายไดสุ้ทธิ 
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18. เจ้าหนี%บริษัทประกนัภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 376,267,346 451,416,068 376,267,346 451,416,068 
เงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่ออื#น 94,123,546 55,146,722 94,123,546 55,146,722 

รวมเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 470,390,892 506,562,790 470,390,892 506,562,790 

19. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

จาํนวนเงินของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปีสิ&นสุดวนัที#                  
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงดงันี&  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 91,215,706 87,820,420 91,215,706 87,820,420 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,846,096 5,956,929 7,846,096 5,956,929 
ตน้ทุนดอกเบี&ย 3,600,453 2,634,613 3,600,453 2,634,613 
ตน้ทุนบริการในอดีต 28,799,383 - 28,799,383 - 

ส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น     
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงดา้น

ประชากรศาสตร์ (3,677,363) - (3,677,363) - 
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงขอ้สมมติทาง

การเงิน  15,471,845 - 15,471,845 - 
ส่วนที#เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,826,762) (2,691,256) (2,826,762) (2,691,256) 

ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหวา่งปี (17,956,334) (2,505,000) (17,956,334) (2,505,000) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 122,473,024 91,215,706 122,473,024 91,215,706 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 14.7 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 14.0 ลา้นบาท (2561: 14.1 ปี และ 13.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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สมมติฐานที#สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี&  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.7 3.0 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  5.0 5.0 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ&นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 12.0 0.0 - 12.0 

 ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 อตัราเพิ#มขึ&น                         
ร้อยละ 0.5  ต่อปี 

อตัราลดลง                            
ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราเพิ#มขึ&น                 
ร้อยละ 0.5  ต่อปี 

อตัราลดลง                            
ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราคิดลด หนี& สินลดลง 5.5 หนี& สินเพิ#มขึ&น 7.0 หนี& สินลดลง 3.8 หนี& สินเพิ#มขึ&น 4.2 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  หนี& สินเพิ#มขึ&น 7.0 หนี& สินลดลง 5.6 หนี& สินเพิ#มขึ&น 4.2 หนี& สินลดลง 3.9 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวน
พนกังาน หนี& สินลดลง 1.0 หนี& สินเพิ#มขึ&น 2.0 หนี& สินลดลง 0.9 หนี& สินเพิ#มขึ&น 0.9 

เมื#อวนัที# 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน                  
ฉบบัใหม่ และต่อมาไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบงัคบัใชต้ั&งแต่วนัที# 5 พฤษภาคม 
2562พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี&กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ#มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับ
ลูกจา้งซึ# งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ&นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
การเปลี#ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและมี
ผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี& สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ#มขึ&น 28.8 ลา้นบาท บริษทัฯ
บนัทึกผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จของปีปัจจุบนั 
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20. หนี%สินอื&น 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เบี&ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 260,430,319 231,196,335 260,430,319 231,195,568 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 111,445,409 100,587,016 111,283,301 100,428,354 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 118,365,307 94,386,499 117,726,011 93,887,087 
เจา้หนี&จากการซื&อหลกัทรัพย ์ 7,146,029 24,452 7,146,029 24,452 
ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 56,174,675 57,645,337 56,174,675 57,645,220 
เจา้หนี& อื#น 84,038,288 72,147,519 84,054,338 72,169,777 

อื#น ๆ 145,271,562 91,884,730 145,176,924 91,853,092 

รวมหนี& สินอื#น 782,871,589 647,871,888 781,991,597 647,203,550 

21. สํารองตามกฎหมาย 

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

22. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

คา่ใชจ่้ายพนกังานที#ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ     
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 92,341,217 85,878,058 91,813,529 85,577,895 

คา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#     
   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 87,159,101 89,484,644 83,922,492 85,205,101 
คา่ภาษีอากร 1,195,547 5,404,657 856,068 5,401,113 
หนี& สูญและหนี&สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 3,451,045 (1,512,761) 3,451,045 (1,512,761) 
คา่บริการงานสนบัสนุน 251,678,273 221,231,432 251,671,012 221,230,714 
คา่โฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 65,420,308 47,935,465 65,332,397 47,293,525 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 40,948,780 32,562,536 39,778,948 30,964,779 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 542,194,271 480,984,031 536,825,491 474,160,366 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการคา่ใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที#สาํคญัดงันี&  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

คา่สินไหมทดแทน 1,915,613,494 1,544,696,209 1,913,384,520 1,542,786,534 
คา่จา้งและค่าบาํเหน็จ 771,669,316 675,857,746 771,198,910 675,538,334 
คา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัพนกังาน 382,208,324 345,649,262 380,620,424 344,321,233 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 225,064,719 148,163,467 225,064,719 148,163,467 
คา่บริการงานสนบัสนุน 251,678,273 221,231,432 251,671,012 221,230,714 
คา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคาร สถานที#และอุปกรณ์ 87,159,101 89,484,644 83,922,492 85,205,101 
คา่โฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 65,420,308 47,935,465 65,332,397 47,293,525 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 40,948,780 32,562,536 39,778,948 30,964,779 
อื#นๆ 11,636,592 8,811,897 11,297,113 8,808,352 

รวมค่าใชจ่้าย 3,751,398,907 3,114,392,658 3,742,270,535 3,104,312,039 

24. กองทุนสํารองเลี%ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสํารองเลี& ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 15 และเงินที#บริษทัฯ จา่ยสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี&บริหาร
โดยผูจ้ดัการกองทุนที#ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 12.9 ลา้นบาท (2561: 12.8 ลา้นบาท) 

25. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที#เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื#น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัของหุน้สามญัที#ออกอยูใ่นระหวา่งปี  
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26. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจา่ยในระหวา่งปี 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

    
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2561                ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   

เมื#อวนัที# 29 เมษายน 2562 60.60 0.20 
เงินปันผลประจาํปี 2560                 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   

เมื#อวนัที# 20 เมษายน 2561 21.21 0.07 

27. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

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

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
บริษัท ลาววิวฒัน์ประกนัภัย จํากดั      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เบี&ยประกนัภยัรับต่อ - - 2,798 1,393 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย - - 487 278 ตามที#ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - - 348 475 ตามที#เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
รายไดอื้#น - - 5 23 ตามที#ระบุในสัญญาเป็นปกติทาง

การคา้ 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกัน      
บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน)     
เบี&ยประกนัภยัจ่ายต่อ 183,773 177,171 183,773 177,171 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 14,585 27,000 14,585 27,000 ตามที#ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 257,211 100,096 257,211 100,096 ตามที#เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
เบี&ยประกนัภยัรับต่อ 12 39 12 39 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 13 12 13 12 ตามที#ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 748 - 748 - ตามที#เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
เงินปันผลรับ - 183 - 183 ตามที#ประกาศจ่าย 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั     
เงินสมทบจ่าย 11,865 11,634 11,865 11,634 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกนัภยัที#

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้#น 3,985 2,673 3,985 2,673 ตามที#ระบุในสัญญา 
บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จํากดั      
เงินปันผลรับ 20 - 20 - ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี& จํากดั      
เบี&ยประกนัภยัรับ 81 81 81 81 ตามอตัราของประเภทของ 

 การประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือที#มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#
เกี#ยวขอ้งกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ดงันี&  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

บริษัท ลาววิวฒัน์ประกนัภัย จํากดั 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - 1,892,587 805,195 
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - - 1,178,843 980,591 
สินทรัพยอ์ื#น - - 1,065,926 844,426 
หนี& สินอื#น - - 5,152 - 
รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากดั (มหาชน)     
ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 25,073,516 90,310,962 25,073,516 90,310,962 
เงินลงทุนในตราสารทุน 2,385,189 3,155,789 2,385,189 3,155,789 
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 77,299,172 116,886,105 77,299,172 116,886,105 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั     
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 3,518,150 3,518,150 
สินทรัพยอ์ื#น 2,103,585 2,026,620 2,103,585 2,026,620 
หนี& สินอื#น 3,089,782 3,268,907 3,089,782 3,268,907 
บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จํากดั 

เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 202,500 202,500 
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จํากดั (มหาชน)     
เงินลงทุนในตราสารทุน 61,000 40,000 61,000 40,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหวา่งปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี&  

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั&น 83,737,700 90,891,156 87,737,700 90,891,156 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17,792,461 6,565,580 17,792,461 6,565,580 

รวม 101,530,161 97,456,736 101,530,161 97,456,736 
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28. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที&จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นที#จดัสรรไวเ้ป็นเงิน
สาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
เงินฝากประจาํ 18.1 18.1 20.3 20.3 
พนัธบตัรรัฐบาล 15.1 15.7 15.1 15.1 

รวม 33.2 33.8 35.4 35.4 

ทรัพย์สินที&จัดสรรไว้เป็นเงินสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 245.1 250.0 216.6 217.7 
ตราสารหนี& รัฐวสิาหกิจ 80.0 81.8 80.0 80.2 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 40.0 43.0 50.0 53.2 

รวม 365.1 374.8 346.6 351.1 

รวม 398.3 408.6 382.0 386.5 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 15.1 15.7 15.1 15.1 

รวม 15.1 15.7 15.1 15.1 

ทรัพย์สินที&จัดสรรไว้เป็นเงินสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 245.1 250.0 216.6 217.7 
ตราสารหนี& รัฐวสิาหกิจ 80.0 81.8 80.0 80.2 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 40.0 43.0 50.0 53.2 

รวม 365.1 374.8 346.6 351.1 

รวม 380.2 390.5 361.7 366.2 
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29. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม                                              

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 67,459,396 57,084,488 
เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยัในปี 12,008,485 10,374,908 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 79,467,881 67,459,396 

30. ภาระผกูพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น 

30.1 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาท ที#เกี#ยวขอ้งกบัการก่อสร้าง
อาคารและอุปกรณ์ (2561: 2.9 ลา้นบาท) 

30.2 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที#เกี#ยวขอ้งกบัการเช่าพื&นที#อาคารสํานกังาน อายุของ
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้ง
จ่ายในอนาคตทั&งสิ&นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที#บอกเลิกไม่ไดด้งันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ:     
ภายใน 1 ปี 1.4 1.3 0.9 0.9 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1.1 2.5 0.3 1.2 

30.3  หนังสือคํ%าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือคํ&าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยู ่            
เป็นจาํนวน 1.9 ลา้นบาท ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
(2561: 1.9 ลา้นบาท) 
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30.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีคดีที#ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 100.2 ล้านบาท                        
(ทุนทรัพยที์#ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิ&นสุด อยา่งไรกต็าม                  
บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 45.3 ลา้นบาท 
และมีส่วนที#จะไดรั้บคืนจากการประกนัภยัต่อจาํนวนประมาณ 1.4 ลา้นบาท ซึ# งฝ่ายบริหารเชื#อวา่สํารองเผื#อ
ผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแลว้ (2561: 48.1 ลา้นบาท 17.1 ลา้นบาท และ 1.9 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

31. ส่วนงานดําเนินงาน 

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

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ# งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที#ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       
งบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที#รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัภยัเช่นเดียวกนั และบริษทัฯพิจารณาผลการดาํเนินงานของ
บริษทัยอ่ยในภาพรวมเท่านั&น 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีดงันี&  

(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 

เบี&ยประกนัภยัรับ 152,394,897 12,576,541 3,745,897,367 895,403,062 4,806,271,867 6,070,253 (2,798,387) 4,809,543,733 
หกั: เบี&ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (105,788,593) (2,774,728) (324,659,155) (551,587,331) (984,809,807) (2,798,387) 2,798,387 (984,809,807) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 46,606,304 9,801,813 3,421,238,212 343,815,731 3,821,462,060 3,271,866 - 3,824,733,926 
บวก (หกั): สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงั

ไมถื่อเป็นรายได ้(เพิ#ม) ลดจากปี
ก่อน 89,347 (387,097) (309,827,969) (47,333,223) (357,458,942) (681,257) - (358,140,199) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 46,695,651 9,414,716 3,111,410,243 296,482,508 3,464,003,118 2,590,609 - 3,466,593,727 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 54,080,528 533,652 119,929,767 95,139,033 269,682,980 487,227 (487,227) 269,682,980 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 100,776,179 9,948,368 3,231,340,010 391,621,541 3,733,686,098 3,077,836 (487,227) 3,736,276,707 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย         
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย         
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 3,413,378 (477,347) 1,869,986,780 197,454,927 2,070,377,738 3,054,906 - 2,073,432,644 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 32,973,661 1,700,889 635,921,672 100,602,688 771,198,910 957,633 (487,227) 771,669,316 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 5,201,541 557,614 267,782,147 90,327,094 363,868,396 234,280 - 364,102,676 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                          

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 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 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับ

ประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการ         
 ดําเนินงาน 59,187,599 8,167,212 457,649,411 3,236,832 528,241,054 (1,168,983) - 527,072,071 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (536,825,491) (5,373,932) 5,152 (542,194,271) 

ขาดทุนจากการรับประกันภัย (8,584,437) (6,542,915) 5,152 (15,122,200) 
รายไดจ้ากการลงทุน 79,606,485 2,620,984 - 82,227,469 
กาํไรจากเงินลงทุน 37,082,739 - - 37,082,739 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 17,415,831 - - 17,415,831 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื#น  14,550,576 (9,248) (5,152) 14,536,176 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 140,071,194 (3,931,179) - 136,140,015 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (23,982,705) - - (23,982,705) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 116,088,489 (3,931,179) - 112,157,310 
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(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2561  

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 

เบี&ยประกนัภยัรับ 157,172,467 10,392,524 3,244,248,170 740,443,280 4,152,256,441 4,281,163 (1,393,440) 4,155,144,164 
หกั: เบี&ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (109,740,854) (2,065,740) (307,386,990) (474,066,674) (893,260,258) (1,393,440) 1,393,440 (893,260,258) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 47,431,613 8,326,784 2,936,861,180 266,376,606 3,258,996,183 2,887,723 - 3,261,883,906 
บวก (หกั): สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงั

ไมถื่อเป็นรายได ้(เพิ#ม) ลดจากปี
ก่อน 761,323 (513,621) (301,170,918) 17,240,442 (283,682,774) (384,353) - (284,067,127) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 48,192,936 7,813,163 2,635,690,262 283,617,048 2,975,313,409 2,503,370 - 2,977,816,779 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 55,387,122 390,985 113,067,020 73,171,417 242,016,544 278,356 (278,356) 242,016,544 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 103,580,058 8,204,148 2,748,757,282 356,788,465 3,217,329,953 2,781,726 (278,356) 3,219,833,323 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย         
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย         
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 42,704 (1,335,577) 1,545,549,139 143,035,374 1,687,291,640 2,768,506 - 1,690,060,146 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 34,878,130 1,342,322 570,082,922 69,234,960 675,538,334 597,768 (278,356) 675,857,746 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 5,399,573 436,123 203,995,259 57,490,744 267,321,699 169,036 - 267,490,735 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                          

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 40,320,407 442,868 2,319,627,320 269,761,078 2,630,151,673 3,535,310 (278,356) 2,633,408,627 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับ

ประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการ         
 ดําเนินงาน 63,259,651 7,761,280 429,129,962 87,027,387 587,178,280 (753,584) - 586,424,696 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (474,160,366) (6,846,883) 23,218 (480,984,031) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 113,017,914 (7,600,467) 23,218 105,440,665 
รายไดจ้ากการลงทุน 66,664,408 2,974,214 - 69,638,622 
ขาดทุนจากเงินลงทุน (16,496,961) - - (16,496,961) 
ขาดทุนจากการปรับมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (29,919,537) - - (29,919,537) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื#น  7,371,102 (51,615) (23,218) 7,296,269 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 140,636,926 (4,677,868) - 135,959,058 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (25,266,409) - - (25,266,409) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 115,370,517 (4,677,868) - 110,692,649 

สินทรัพยแ์ละหนี& สินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี&   
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนของบริษทัฯ    

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

ส่วนของ               
บริษทัยอ่ย 

รายการ                      
ตดับญัชี รวม 

สินทรัพย์          
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 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 วนัที# 31 ธนัวาคม 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 

หนี%สิน          
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 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 วนัที# 31 ธนัวาคม 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 
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ข้อมูลเกี&ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทย บริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทัฯแยกแสดงรายการของบริษทัย่อยแยกต่างหาก ดังนั&น 
รายไดแ้ละสินทรัพยที์#แสดงอยูใ่นส่วนงานดาํเนินงานจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีเบี& ยประกนัภยัรับจากบริษทันายหน้า             
รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,851.3 ลา้นบาท และ 2,007.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32. ความเสี&ยงของบริษัทประกนัวนิาศภัยและนโยบายบริหารความเสี&ยง 

32.1 ความเสี&ยงจากการรับประกนัภัย 

ความเสี#ยงจากการรับประกนัภยั คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากความผนัผวนของความถี# ความรุนแรงและเวลาที#
เกิดความเสียหายที#เบี#ยงเบนจากขอ้สมมติที#ใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี&ยประกนัภยั การคาํนวณเงินสํารองและ
การพิจารณารับประกนัภยั 

บริษทัฯมีนโยบายรับประกนัภยัที#เนน้ให้ความสําคญักบัการคดัเลือกภยั เลือกรับงาน (Selective) ที#มีความ
เสี#ยงภยัตํ#า ประวติัความเสียหายอยูใ่นเกณฑดี์ และไมรั่บความเสี#ยงภยัไวเ้องเกินขอ้กาํหนดของ คปภ.  

กรณีที#ความสามารถในการรับเสี#ยงภยัไวเ้องมีจาํกดั บริษทัฯจดัให้มีการโอนความเสี#ยงภยั (Risk Transfer) 
ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัต่อที#มีฐานะมั#นคง มีขีดความสามารถและความเชี#ยวชาญในการรับประกนัภยัต่อ 
ทั&งการประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) เพื#อสร้างความมั#นใจใหก้บัลูกคา้   

นอกจากนี&  บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้นโยบายดงันี&  

- กาํหนดหลกัเกณฑ์การคิดทุนประกนัภยั ความคุม้ครองและเงื#อนไขการรับประกนัภยัที#เหมาะสมกบั
ระดบัความเสี#ยง  

- การจดัหาประกนัภยัต่อมารองรับตามความจาํเป็น ในกรณีที#ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริษทัฯ
ไมส่ามารถรับประกนัภยัไดเ้ต็มทุนประกนั ตามขอ้กาํหนดของ คปภ. ซึ# งกาํหนดให้บริษทัฯสามารถรับ
ความเสี#ยงภยัไวเ้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน 

- คดัเลือกบริษทัรับประกนัภยัต่อที#มีฐานะการเงินมั#นคง และไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือที#ระดบั 
A-  ขึ&นไป ตามการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือของ S&P และ A.M. Best 

- กาํหนดผูรั้บผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั&นตอน ผูส้อบทานความถูกต้องครบถ้วนในการรับ
ประกนัภยัและผูมี้อาํนาจในการพิจารณาอนุมติัการรับประกนัภยัตามทุนประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี& สินจากสัญญาประกนัภยั โดยแยก
ตามประเภทการรับประกนัภยั ดงันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั

ส่วนที#           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัตอ่ 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั

ส่วนที#
ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

ส่วนของบริษัท       
อคัคีภยั 78.6 52.5 26.1 81.1 55.0 26.1 
ทางทะเลและขนส่ง 2.6 0.3 2.3 2.4 0.5 1.9 
รถยนต ์ 1,987.6 167.1 1,820.5 1,664.4 153.7 1,510.7 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 17.5 4.8 12.7 19.2 6.0 13.2 
เบด็เตลด็ 247.6 101.0 146.6 195.9 97.2 98.7 

รวมส่วนของบริษทั 2,333.9 325.7 2,008.2 1,963.0 312.4 1,650.6 
ส่วนของบริษัทย่อย 2.3 - 2.3 1.5 - 1.5 

รวม 2,336.2 325.7 2,010.5 1,964.5 312.4 1,652.1 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

 

สาํรอง                 
คา่สินไหม
ทดแทนก่อน
การประกนัภยั

ต่อ 

สาํรอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที#           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 
ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน
การประกนัภยั

ตอ่ 

สาํรอง                 
คา่สินไหม

ทดแทนส่วนที#           
ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

ส่วนของบริษัท       
อคัคีภยั 8.7 5.7 3.0 4.6 2.5 2.1 
ทางทะเลและขนส่ง 0.4 0.1 0.3 1.0 0.1 0.9 
รถยนต ์ 1,304.3 55.0 1,249.3 1,089.9 61.8 1,028.1 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 5.2 2.3 2.9 6.0 1.7 4.3 
เบด็เตลด็ 173.2 138.3 34.9 69.4 30.0 39.4 

รวมส่วนของบริษทั 1,491.8 201.4 1,290.4 1,170.9 96.1 1,074.8 
ส่วนของบริษัทย่อย 0.7 - 0.7 0.3 - 0.3 

รวม 1,492.5 201.4 1,291.1 1,171.2 96.1 1,075.1 
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี#ยงที#หนี& สินจากการรับประกนัภยัจะเพิ#มขึ&นหรือลดลง
เนื#องมาจากความผนัผวนของสมมติฐานที#ใช้ในการคาํนวณ ซึ# งจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทั&งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสี#ยงอาจเกิดจากความถี#
และความรุนแรงที#เกิดความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที#ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตาม                   
ที#คาดไว ้

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนที#เปลี#ยนแปลงเนื#องจาก
การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานเป็นดงันี&   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพิ#มขึ&น 

(ลดลง) 
อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 159 114 (114) (91) 
อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (159) (114) 114 91 
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

+10% 2 2 (2) (2) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

-10% (2) (2) 2 2 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

-10% (5) (5) 5 4 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 
 

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพิ#มขึ&น 

(ลดลง) 
อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 126 95 (95) (76) 
อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (126) (95) 95 76 
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

+10% 1 1 (1) (1) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

-10% (1) (1) 1 1 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

-10% (5) (5) 5 4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 159 114 (114) (91) 
อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (159) (114) 114 91 
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

+10% 2 2 (2) (2) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

-10% (2) (2) 2 2 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

-10% (5) (5) 5 4 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัตอ่
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 126 95 (95) (76) 
อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (126) (95) 95 76 
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

+10% 1 1 (1) (1) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

-10% (1) (1) 1 1 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจดัสรรได ้

-10% (5) (5) 5 4 
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32.2 นโยบายการบริหารความเสี&ยง 

32.2.1 ความเสี&ยงด้านเครดิต 

ความเสี# ยงด้านเครดิต คือ ความเสี# ยงที#เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที#ระบุไวใ้น
เครื#องมือการเงินได ้เช่น ลูกหนี&ค่าเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ ลูกหนี& จากสัญญาประกนัภยัต่อ (ผูรั้บประกนัภยัต่อ 
(Reinsurer)) ลูกหนี& เงินใหกู้ย้มื ไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระที#ตกลงไวก้บักลุ่มบริษทั ซึ# งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทัได ้กลุ่มบริษทัมีแนวทางในการบริหารความเสี#ยงโดยควบคุมให้
สัดส่วนของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับอยูใ่นระดบัที#เหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑ์ที#สํานกังาน คปภ. กาํหนด มี
กระบวนการติดตามเบี& ยประกันภัยค้างรับจากทั& งผูเ้อาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด
กาํหนดการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อที#มีอนัดบัความน่าเชื#อถือระดบั “A-”  ขึ&นไปและให้กูย้ืมเงินแก่
พนกังานตามเกณฑที์#สาํนกังาน คปภ. กาํหนด นอกจากนี&  กลุ่มบริษทัมีระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระ
หนี&จากคูค่า้สัญญาต่างๆ อยา่งสมํ#าเสมอ 

ดงันั&น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไมค่าดวา่จะไดรั้บความเสียหายที#เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชื#อ จาํนวน
เงินสูงสุดที#บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื#อคือมูลคา่ตามบญัชีหกัดว้ยคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญ ตามที#
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

32.2.2 ความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงของราคาตลาด 

 ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี# ยงที#บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจได้รับความ
เสียหายอนัสืบเนื#องมาจากการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ย อตัราแลกเปลี#ยนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ#งส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เนื#องจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยแ์ละ
หนี& สินที#เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั&น ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี#ยง
ดา้นอตัราดอกเบี&ยและความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลกัทรัพยเ์ทา่นั&น 

ก. ความเสี&ยงจากอตัราดอกเบี%ย 

ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย คือ ความเสี#ยงที#มูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื#องจาก
การเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ยในตลาด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบริหารความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที#มั#นคง
ในระยะยาวให้สูงกว่าอตัราเงินเฟ้อ รวมถึงการวิเคราะห์ประเภทการลงทุนให้มีความเหมาะสมกบั
กระแสเงินสด 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนี& สินที#สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี&ย 
และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#มีอตัราดอกเบี& ยคงที#สามารถแยกตามวนัที#ครบกาํหนด หรือวนัที#มี
การกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่(หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหมถึ่งก่อน) ไดด้งันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่ อตัราดอกเบี&ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลง    
 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่มี  อตัราดอกเบี&ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.8 - - 218.1 4.4 225.3 0.25 - 1.25 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - - 443.7 0.75 - 5.15 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - - 408.5 2.22 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 54.0 0.1 - - - 54.1 1.10 - 6.50 
ตราสารทุน - - - - 2,872.3 2,872.3 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 2.5 5.1 - - 7.7 5.50 - 14.5 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 371.9 371.9 - 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 610.4 610.4 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่                                
- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 201.4 201.4 - 

ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัตอ่ - - - - 149.9 149.9 - 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย        
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั        
    - สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่
สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,492.5 1,492.5 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - 470.4 470.4 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่ อตัราดอกเบี&ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลง    
 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่มี  อตัราดอกเบี&ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.0 - - 225.6 1.2 229.8 0.25 - 1.25 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - - 685.9 0.83 - 5.15 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 - 0.1 434.1 1.89 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 159.9 42.2 - - - 202.1 1.10 - 6.50 
ตราสารทุน - - - - 1,940.2 1,940.2 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 1.6 5.5 - - 7.2 5.50 - 14.5 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 280.3 280.3 - 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 523.3 523.3 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่                            
- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 96.1 96.1 - 

ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัตอ่ - - - - 215.1 215.1 - 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย        
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั                            
- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ                   
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,171.2 1,171.2 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - 506.6 506.6 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่ อตัราดอกเบี&ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลง    
 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่มี  อตัราดอกเบี&ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.8 - - 217.2 4.2 224.2 0.25 - 1.25 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - - 443.7 0.75 - 5.15 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - - 408.5 2.22 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 13.0 0.1 - - - 13.1 1.10 - 1.75 
ตราสารทุน - - - - 2,872.3 2,872.3 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 2.5 5.1 - - 7.7 5.50 - 14.5 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 371.9 371.9 - 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 610.2 610.2 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่                            
- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 201.4 201.4 - 

ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัตอ่ - - - - 151.8 151.8 - 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย        
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั                            
- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ                   
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,491.8 1,491.8 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - 470.4 470.4 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่ อตัราดอกเบี&ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลง    
 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่มี  อตัราดอกเบี&ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.0 - - 223.2 1.1 227.3 0.25 - 0.80 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - - 685.9 0.83 - 5.15 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 - 0.1 434.1 1.89 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 156.2 0.1 - - - 156.3 1.10 - 1.90 
ตราสารทุน - - - - 1,940.2 1,940.2 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 1.6 5.5 - - 7.2 5.50 - 14.5 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 280.3 280.3 - 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 523.1 523.1 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่                      
- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 96.1 96.1 - 

ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัตอ่ - - - - 215.9 215.9 - 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย        
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั                        
- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ                    
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,170.9 1,170.9 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - 506.6 506.6 - 
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ข. ความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ#งอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์# งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

บริษัทฯได้บริหารความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลักทรัพย ์โดยจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset 
Allocation) แบบผสมผสานเพื#อกระจายความเสี#ยง จะให้นํ& าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานกังาน 
คปภ. ที#เน้นการลงทุนอย่างระมดัระวงัและปลอดภยั บริษัทฯได้วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงั
สินทรัพย ์(Asset Class) ประเภทต่างๆ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในบริษทัที#มีความมั#นคงสูง สร้าง
รายไดแ้ละกาํไรค่อนขา้งสมํ#าเสมอ ไมผ่นัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูงซึ# งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง 

32.2.3 ความเสี&ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี#ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี#ยงที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัได้
เมื#อครบกาํหนด เนื#องจากไม่สามารถเปลี#ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอ
ตามความตอ้งการในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้ริหารความเสี#ยงดา้นสภาพคล่องโดยมีคณะกรรมการบริษทัติดตามควบคุมให้
อตัราส่วนสภาพคล่องอยูต่ามเกณฑ์ที#กาํหนด เป็นประจาํทุกเดือน และกาํหนดให้มีหน่วยงานที#รับผิดชอบ
ติดตามกระแส เงินสดเป็นรายวนั ทั&งนี&สามารถอธิบายเพิ#มเติมถึงกิจกรรมดาํเนินการในส่วนต่างๆ ไดด้งันี&  

- ทาํการประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั&งเป็นตวัแทนและ Broker 
- จดัเก็บเบี&ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  
- สร้างระบบติดตามเกบ็เบี&ยที#เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker  
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 วนัที#ครบกาํหนดของสินทรัพย์และหนี& สินทางการเงินนับจากวนัที#ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที#            
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.8 - - 222.5 225.3 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - 443.7 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - 408.5 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 54.0 0.1 - - 54.1 
ตราสารทุน - - - 2,872.3 2,872.3 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 2.5 5.1 - 7.7 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 371.9 - - - 371.9 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย      
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 610.4 - - - 610.4 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง

สินไหมทดแทน 157.9 43.5 - - 201.4 
ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 149.9 - - - 149.9 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย      
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรอง                 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่าย 993.9 498.6 - - 1,492.5 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 470.4 - - - 470.4 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไมมี่กาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.0 - - 226.8 229.8 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - 685.9 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 0.1 434.1 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 159.9 42.2 - - 202.1 
ตราสารทุน - - - 1,940.2 1,940.2 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 1.6 5.5 - 7.2 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 280.3 - - - 280.3 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย      
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 523.3 - - - 523.3 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ- สาํรอง
สินไหมทดแทน 69.8 26.3 - - 96.1 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 215.1 - - - 215.1 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย      
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรอง                 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย 797.3 373.9 - - 1,171.2 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 506.6 - - - 506.6 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไมมี่กาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.8 - - 221.4 224.2 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - 443.7 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - 408.5 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 13.0 0.1 - - 13.1 
ตราสารทุน - - - 2,872.3 2,872.3 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 2.5 5.1 - 7.7 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 371.9 - - - 371.9 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย      
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 610.2 - - - 610.2 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง
สินไหมทดแทน 157.9 43.5 - - 201.4 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 151.8 - - - 151.8 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย      
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรอง               
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย 993.5 498.3 - - 1,491.8 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 470.4 - - - 470.4 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไมมี่กาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.0 - - 224.3 227.3 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - 685.9 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 0.1 434.1 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 156.2 0.1 - - 156.3 
ตราสารทุน - - - 1,940.2 1,940.2 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 1.6 5.5 - 7.2 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 280.3 - - - 280.3 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย      
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 523.1 - - - 523.1 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง
สินไหมทดแทน 69.8 26.3 - - 96.1 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 215.9 - - - 215.9 
หนี%สินตามสัญญาประกนัภัย      
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรอง              
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย 797.0 373.9 - - 1,170.9 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 506.6 - - - 506.6 
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32.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินที#วดัมูลค่า
ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม หรือวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั&นของ
มูลคา่ยติุธรรม ดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 มลูค่ายติุธรรม 

 มลูค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมลูค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 30.7 30.7 - - 30.7 
หุน้ทุน 311.0 311.0 - - 311.0 
หน่วยลงทุน 8.4 8.4 - - 8.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 81.8 - 81.8 - 81.8 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 408.5 - 408.5 - 408.5 
หุน้ทุน 96.7 96.7 - - 96.7 
หน่วยลงทุน 2,452.5 216.8 2,235.7 - 2,452.5 

สินทรัพย์ทางการเงินที&ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม  

    

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.3 225.3 - - 225.3 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหนี& รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 331.2 - 337.0 - 337.0 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 54.1 54.1 - - 54.1 

เงินลงทุนทั#วไป 3.7 - - 263.8 263.8 
เงินใหกู้ย้มื 7.7 - - 7.7 7.7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 มลูค่ายติุธรรม 

 มลูค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมลูค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้      

หุน้ทุน 231.3 231.3 - - 231.3 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 90.3 - 90.3 - 90.3 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 434.1 - 434.1 - 434.1 
หุน้ทุน 112.0 112.0 - - 112.0 
หน่วยลงทุน 1,593.1 170.0 1,423.1 - 1,593.1 

สินทรัพย์ทางการเงินที&ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม  

    

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 229.8 229.8 - - 229.8 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหนี& รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 595.6 - 596.1 - 596.1 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 202.1 202.1 - - 202.1 

เงินลงทุนทั#วไป 3.7 - - 252.8 252.8 
เงินใหกู้ย้มื 7.2 - - 7.2 7.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 มลูค่ายติุธรรม 

 มลูค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมลูค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 30.7 30.7 - - 30.7 
หุน้ทุน 311.0 311.0 - - 311.0 
หน่วยลงทุน 8.4 8.4 - - 8.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 81.8 - 81.8 - 81.8 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 408.5 - 408.5 - 408.5 
หุน้ทุน 96.7 96.7 - - 96.7 
หน่วยลงทุน 2,452.5 216.8 2,235.7 - 2,452.5 

สินทรัพย์ทางการเงินที&ต้องเปิดเผย       

มูลค่ายุติธรรม  

    

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224.2 224.2 - - 224.2 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 331.2 - 337.0 - 337.0 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 13.1 13.1 - - 13.1 

เงินลงทุนทั#วไป 3.7 - - 263.8 263.8 
เงินใหกู้ย้มื 7.7 - - 7.7 7.7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 มลูค่ายติุธรรม 

 มลูค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมลูค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้      

หุน้ทุน 231.3 231.3 - - 231.3 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 90.3 - 90.3 - 90.3 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 434.1 - 434.1 - 434.1 
หุน้ทุน 112.0 112.0 - - 112.0 
หน่วยลงทุน 1,593.1 170.0 1,423.1 - 1,593.1 

สินทรัพย์ทางการเงินที&ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม  

    

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227.3 227.3 - - 227.3 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหนี& รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 595.6 - 596.1 - 596.1 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 156.3 156.3 - - 156.3 

เงินลงทุนทั#วไป 3.7 - - 252.8 252.8 
เงินใหกู้ย้มื 7.2 - - 7.2 7.2 

การจดัลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นไป
ตามที#กาํหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.21 

วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยู่กบัลกัษณะของเครื# องมือทางการเงิน โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้
วธีิการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินดงันี&  

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

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี&แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทยหรือตลาดอื#น 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด กรณีที#เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยู่
ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการปรับปรุงมูลคา่ตามบญัชี (Adjusted Book value)  

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

33. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ 

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

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื#อวนัที# 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ที#ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปีของบริษทัฯ เพื#อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั& งสิ&น 60.6 ล้านบาท โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที#                 
22 พฤษภาคม 2563 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 27 กมุภาพนัธ์ 2563 




