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บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี+ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื3อค้า
เงินลงทุนเผือ3 ขาย
เงินลงทุนที3จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว3 ไป
เงินให้กยู้ มื
ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี+จากการขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื3น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ3งของงบการเงินนี+

หมายเหตุ

2558

(หน่วย: บาท)
2557

7

326,834,483
7,840,025
426,393,578
483,709,662

143,697,595
19,954,062
339,564,052
443,233,352

257,922,105
1,847,233,632
397,680,938
3,720,650
7,996,179
277,547,361
8,772,340
73,276,287
248,651
470,768,425
4,589,944,316

189,449,408
932,478,457
1,329,481,667
3,720,650
10,970,820
241,402,337
9,181,275
47,695,847
139,972,688
479,045,560
4,329,847,770

8
9

10
10
10
10
11
12
13
14
15

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558

หนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส. ิ น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี+บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี+สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี+ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี+สินอื3น
รวมหนีส. ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2557: หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที3ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2557: หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื3นของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจากการเปลี3ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ3งของงบการเงินนี+

กรรมการ

หมายเหตุ

2558

(หน่วย: บาท)
2557

16

358,657,203

4,050,996
353,761,808

907,610,011
1,574,100,477
105,556,755
549,247,886
3,495,172,332

842,491,575
1,462,720,593
135,800,906
429,719,633
3,228,545,511

303,000,000

151,500,000

303,000,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

22

30,300,000
498,198,502

20,000,000
651,497,298

10.3

99,473,475
1,094,771,984
4,589,944,316
-

114,504,954
1,101,302,259
4,329,847,770
-

17
18
19
20

21

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

23

31

14

2558

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2,307,473,247
220,409,549
2,527,882,796

2,232,672,645
238,439,271
2,471,111,916

1,515,154,083
545,507,888
183,177,286
10,938,244
333,822,898
2,588,600,399
(60,717,603)
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
38,442,181

1,381,627,989
520,721,614
185,228,191
11,405,328
333,318,972
2,432,302,094
38,809,822
100,001,896
10,778,138
70,534,503
13,855,087
233,979,446

(8,312,357)
(7,812,357)
(892,918)
21,424,549
899,327
22,323,876

(8,121,570)
(7,621,570)
(931,047)
217,305,259
(34,207,779)
183,097,480

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# :
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ ขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

(18,789,349)
3,757,870

61,564,054
(12,312,810)

(15,031,479)

49,251,244

3,763,494
(752,699)

(5,163,260)
1,032,652

3,010,795

(4,130,608)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# สํ าหรับปี (ขาดทุน)

(12,020,684)

45,120,636

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

10,303,192

228,218,116

0.07

0.60

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

26

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
2557

3,074,914,083 3,118,595,442
(184,681,247) (230,197,777)
(1,602,361,124) (1,625,663,649)
(27,841,120)
(32,847,465)
(532,429,845) (529,268,031)
(100,377,016)
(87,432,952)
46,123,060
34,881,058
43,186,033
55,725,420
4,063,180
5,575,380
9,610,355
8,509,178
(500,340,422) (614,961,887)
(25,784,603)
(26,367,182)
204,081,334
76,547,535

1,313,927,979
6,156,641
1,336,434,372
863,380
2,657,382,372

1,534,106,014
4,671,801
780,000,000
645,069
2,319,422,884

(2,019,591,312) (1,379,844,467)
(3,182,000)
(4,440,000)
(578,782,488) (1,013,212,679)
(59,937,551)
(44,123,997)
(2,661,493,351) (2,441,621,143)
(4,110,979) (122,198,259)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม# ขึน" (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(16,833,467)
(16,833,467)
183,136,888
143,697,595
326,834,483
-

(หน่วย: บาท)
2557
(48,479,360)
(48,479,360)
(94,130,084)
237,827,679
143,697,595
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว องค์ประกอบอืน
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ของส่ วนของเจ้าของ
20,000,000
521,009,786
65,253,710
183,097,480
(4,130,608)
49,251,244
178,966,872
49,251,244
(48,479,360)
114,504,954
20,000,000
651,497,298

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
151,500,000
28
151,500,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

151,500,000
-

163,800,007
-

20,000,000
-

651,497,298
22,323,876
3,010,795
25,334,671

114,504,954
(15,031,479)
(15,031,479)

1,101,302,259
22,323,876
(12,020,684)
10,303,192

151,500,000
303,000,000

163,800,007

10,300,000
30,300,000

(10,300,000)
(168,333,467)
498,198,502
-

99,473,475
-

(16,833,467)
1,094,771,984
-

22
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี;

รวม
921,563,503
183,097,480
45,120,636
228,218,116
(48,479,360)
1,101,302,259

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว# ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ# งจัดตั&งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย ที#อยูต่ ามที#จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี# 71
อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี& จัด ทํา ขึ& น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที# ก าํ หนดในพระราชบัญญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ&นตามวิธีการบัญชีเกี#ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที#
เกี#ยวข้องซึ# งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”)
การแสดงรายการในงบการเงิ นนี& ได้จดั ทําขึ&นเพื#อให้เป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงิ นที# ประกาศโดย คปภ.
ลงวันที# 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที# บ ริ ษ ัท ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี&
งบการเงินนี&ได้จดั ทําขึ&นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื#นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที# เ ริ# ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที# จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคต
มีรายละเอียดดังนี&

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ# ริ#มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที#ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ#งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข& ึ นเพื#อให้มี เนื& อหาเท่าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน& ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามที#กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี#ยนแปลงหลักการสําคัญซึ# งฉบับที#เกี#ยวข้องโดยตรงกับบริ ษทั ฯมี
ดังนี&
1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี& ก าํ หนดให้กิ จการต้องรั บรู ้ รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ในขณะที#มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการเลือก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรหรื อขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
ก็ได้
บริ ษทั ฯได้เปลี#ยนแปลงการรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ในปี ปั จจุบนั จากการรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนไปเป็ นรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น และได้
ทําการปรับปรุ งรายการของปี ปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที#นาํ มาแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
เสมือนว่าบริ ษทั ฯใช้นโยบายบัญชี น& ี มาตั&งแต่แรก ผลสะสมของการเปลี# ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว
แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 13 เรื#อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี& กาํ หนดแนวทางเกี#ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที#เกี# ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานที#
เกี#ยวข้องอื#น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี&และใช้วธิ ีเปลี#ยนทันทีเป็ นต้น
ไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ# มใช้มาตรฐานนี&
มาตรฐานฉบับนี&ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ# ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บ นั สภาวิช าชี พ บัญชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง
(ปรับ ปรุ ง 2558) และฉบับ ใหม่รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี จาํ นวนหลายฉบับ ซึ# งมีผ ลบังคับใช้สําหรั บ
งบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชีที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข& ึนเพื#อให้มีเนื& อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื#อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื#อนํามาถือปฏิบตั ิ
ยกเว้น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 (ปรับปรุง 2558) เรื#อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที# 4 มี วตั ถุ ประสงค์เพื#อกําหนดรายงานทางการเงิ นสําหรั บสัญญา
ประกันภัยที#ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที#กิจการถือไว้และเพื#อ
จํากัดการแก้ไขวิธีการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที#สองของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นเกี# ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้ กําหนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมู ลโดยระบุ และอธิ บายถึ งจํานวนเงิ นที# เกี# ยวเนื# องกับสัญญาประกันภัยในงบการเงิ นของผูร้ ั บ
ประกันภัยและไม่อนุ ญาตให้มีการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#ยงั มิได้เกิดขึ&น ณ วันสิ& นรอบระยะเวลา
รายงาน และกําหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี&สินจากการประกันภัยที#รับรู ้แล้วและการทดสอบการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ ทั&งนี&มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว มีการยกเว้น
ข้อกําหนดบางประการที#กาํ หนดให้ผรู ้ ับประกันภัยปฏิบตั ิในมาตรฐานการรายงานฉบับอื#นเป็ นการชัว# คราว ซึ# ง
รวมถึงข้อกําหนดที#ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสําหรับปี ที#เริ# มใช้และยังไม่สามารถสรุ ป
ผลได้ในขณะนี&
4.

ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื#องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มา
ถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชีที#สาํ คัญตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3 เนื#องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที# 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื# อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาถือปฏิบตั ิ
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที#มีผลกระทบต่อรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2557
กําไรหรือขาดทุน:
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนลดลง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#นเพิ#มขึ&น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง
กําไรสุ ทธิ เพิ#มขึ&น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์เพิ#มขึ&น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นลดลง
กําไรต่ อหุ้น:
กําไรต่อหุน้ ขั&นพื&นฐานเพิ#มขึ&น

5,946,736
1,839,983
1,056,507
4,130,608
5,163,260
4,130,608
0.01
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5.

นโยบายการบัญชีทสี# ํ าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี&ยประกันภัยรับ
เบี&ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี&ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี&ยประกันภัยต่อรับหัก
ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที#ยกเลิกและการส่ งคืนเบี&ยประกันภัย และปรับปรุ งด้วยสํารองเบี&ยประกันภัย
ที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี&ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที#ที#มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้เป็ นรายการรับล่วงหน้า
โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี&ยประกันภัยต่อรับถื อเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการประกันภัยให้
บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้า งและค่า บําเหน็จสําหรับการเอาประกันภัย ต่อที# มีอายุการคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะ
บันทึกรายได้เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ค) ดอกเบี&ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี&ย รับถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึ ง อัตราผลตอบแทนที#แท้จริ ง เงิ นปั นผลรั บ
ถือเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จา่ ย ณ วันที#ที#เกิดรายการ
(จ) ดอกเบี&ยรับจากเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี&ยรับจากเงินให้กยู้ มื ถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที#คา้ งชําระ
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5.2 การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี& ย ประกันภัย ต่อ จ่า ยจากการเอาประกันภัย ต่อ รั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยเมื# อ ได้โอนความเสี# ย งจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นการเอาประกันต่อที#มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) ค่าใช้จา่ ยค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีในงวดบัญชีที#เกิดรายการ
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกันภัยที#มีอายุการคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะ
บันทึกรายจ่ายเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ น
รายปี
(ค) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจากการรั บ
ประกันภัยต่อ ซึ# งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที#เกี# ยวข้องและรายการ
ปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปัจจุบนั และงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับ
คืนอื#น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื#อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ าย
บริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื#อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจํานวนที#ได้รับแจ้ง
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ#งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที#ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
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5.4 เบีย" ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับทั&งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที#จะ
ได้รับ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงิน
ไม่ไ ด้ ซึ# ง พิจารณาจากประสบการณ์ ก ารเก็บ เงิ น การวิเคราะห์ อายุหนี& และตามสถานะปั จจุบ นั ของเบี& ย
ประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
5.5 สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจําที#วางไว้
จากการรับประกันภัยต่อและสํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้าง
รับ และรายการค้างรับอื#นๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี&ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื#อหนี&สงสัย
จะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการ
เก็บเงินไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปั จจุบนั ของเงินค้างรับจาก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
สํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ&นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที#
เกี#ยวข้องของสํารองเบี&ยประกันภัย และสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย
(ข) เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจําที#บริ ษทั ฯ
ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี&ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื#นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยรับต่อ
บริ ษทั ฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื#อเข้าเงื#อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี&
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั&งใจที#จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั&งใจที#
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที#จา่ ยชําระหนี&สิน
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5.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เพื#อ ค้า แสดงตามมูล ค่า ยุติธ รรม การเปลี# ย นแปลงในมูล ค่ า ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
(ข) เงิ นลงทุนในหลัก ทรั พ ย์เผื#อขายแสดงตามมูลค่า ยุติธรรม การเปลี# ย นแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื#อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น& นั ออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกําหนดชําระในหนึ#งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนตํ#ากว่ามูลค่าตราสารหนี& ตามอัตรา
ดอกเบี&ยที#แท้จริ ง ซึ#งจํานวนที#ตดั จําหน่าย/รับรู ้น& ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี&ยรับ
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว# ไป ซึ# งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือ# การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื& อหลังสุ ด ณ สิ& นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี& คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี&ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปอีกประเภทหนึ#ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที#โอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที#โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบ
อื#นของส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที#มีการโอนเปลี#ยน
เมื#อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ# งตอบแทนสุ ทธิ ที#ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.7 เงินให้ ก้ยู มื และค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เงิ นให้กูย้ ืมแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ บริ ษทั ฯ ตั&งค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญของเงิ นให้กูย้ ืมสําหรับผล
ขาดทุ น ที# ค าดว่า จะเรี ยกเก็ บ จากลู ก หนี& ไม่ ไ ด้ โดยการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ฐานะของลู ก หนี& จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี# ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
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5.8 ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื# อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ# การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์น& นั โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี&
อาคาร
เครื# องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

-

20 ปี
3 และ 5 ปี

ค่าเสื# อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื# อมราคาสําหรับที#ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื#อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื#อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น& นั ออกจากบัญชี
5.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หัก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื# อ การด้อ ยค่ า สะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น& นั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนที# มี อ ายุก ารให้ป ระโยชน์จ าํ กัดอย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น& นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื#อมีขอ้ บ่งชี& วา่
สิ นทรั พ ย์น& ันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัดจํา หน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ& นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
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5.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์หรื อ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตน หากมีข ้อบ่ง ชี& ว่า สิ นทรัพ ย์ดัง กล่ าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับ รู ้ ข าดทุ นจากการด้อยค่า
เมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั ทั&งนี& มูลค่าที#
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี&ที#แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที#รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น& นั และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที#รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํ หนด
มูลค่ าที# คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าครั& งล่ าสุ ด โดยมู ลค่ าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที#เพิม# ขึ&นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที#ควรจะเป็ น
หากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึกกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
5.11 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที#จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื#อได้รับ
การแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการ
ของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต& งั สํารองเพิ#มเติมสําหรับความเสี ยหายที#เกิดขึ&นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ# งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความ
สู ญเสี ยที#เกิดขึ&นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสู ญเสี ยที#บริ ษทั ฯ ได้รับ
รายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที#ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
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5.12 สํ ารองเบีย" ประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี# ยงภัยที#
ยังไม่สิ&นสุ ด
(ก) สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯบันทึกสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ซ# ึ งคํานวณจากเบี&ยประกันภัยรับก่อนการ
เอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี&
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที#ยว การประกัน - ร้อยละร้อยของเบี&ยประกันภัยรับ ตั&งแต่วนั ที#
อุบตั ิเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลา
กรมธรรม์ประกันภัยเริ# มมีผลคุม้ ครอง
คุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื#น
- วิธีเฉลี#ยรายวัน (วิธีเศษหนึ#งส่ วนสามร้อยหกสิ บห้า)
(ข) สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด เป็ นจํานวนเงินที#บริ ษทั ฯสํารองไว้เพื#อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที#ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ# งคํานวณ
โดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#
คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดกับ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดสู งกว่าสํารอง
เบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่
สิ& นสุ ดในงบการเงิน
5.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมป็ นค่าใช้จา่ ยเมื#อเกิดรายการ
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(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ซึ#งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที#บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี&ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที#บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที#เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรับ เงิ นชดเชยที# ตอ้ งจ่ายให้แก่พ นัก งานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ#งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระได้
ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
5.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที#คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว# คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี&สิน ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี&สินที#เกี#ยวข้องนั&น โดยใช้อตั ราภาษี
ที#มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี& สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั#วคราวที#ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที#มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที#บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั
ภาษี
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท&งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที#เกิ ดขึ&นเกี# ยวข้องกับ
รายการที#ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที#เกี# ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที#มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี& บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที#มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ# งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที#มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
จํานวนเงินที#จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.17 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ#งเป็ นสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที#เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน ณ วันที#เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี&สินที#เป็ นตัวเงินซึ# งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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5.18 ประมาณการหนีส" ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี&สินไว้ในบัญชีเมื#อภาระผูกพันซึ#งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ&น
แล้ว และมีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า บริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ ง เศรษฐกิ จไปเพื#อปลดเปลื& อง
ภาระผูกพันนั&น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั&นได้อย่างน่าเชื#อถือ
5.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที#คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที#จะต้องจ่ายเพื#อโอน
หนี&สินให้ผอู ้ ื#นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ &ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที#วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี& สิ น ยกเว้นในกรณี ที#ไม่มีตลาดที# มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี& สินที#มีล ักษณะเดี ยวกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ ค การประเมิ นมูลค่าที# เหมาะสมกับแต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล ที#ส ามารถสังเกตได้ที#
เกี#ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินที#จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นให้มากที#สุด
ลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี& สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที#นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี&
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื&อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินอย่างเดียวกันในตลาดที#มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื#นที#สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที#ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี#ยวกับกระแสเงินในอนาคตที#ประมาณขึ&น

ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั&นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี&สินที#ถืออยู่ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ&นประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี# ํ าคัญ
ในการจัดทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุล ยพินิจ และ
การประมาณการในเรื# อ งที# มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี&
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที#แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที# แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที#เกิดขึ&นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที#สาํ คัญมีดงั นี&
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6.1 ค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญของลูกหนีแ" ละเงินให้ ก้ยู มื
ในการประมาณค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญของลู กหนี& และเงิ นให้กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นจากลูกหนี& แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี&ที#คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็ นอยูใ่ นขณะนั&น เป็ นต้น
6.2 ค่ าเผือ# การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั&งค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื#อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมี
ข้อบ่งชี&ของการด้อยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุ ปว่าเงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี&ของการด้อยค่าหรื อไม่น& นั จําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
6.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินที#ไม่มีการซื& อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื& อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงิน
ดัง กล่า ว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจําลองการประเมินมูล ค่า ซึ# ง ตัวแปรที#ใ ช้ใ นแบบจํา ลองได้ม าจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที#มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี# ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลค่าของเครื# องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวข้อง
กับตัวแปรที#ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม
6.4 ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ในการคํา นวณค่า เสื# อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทํา การประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น
นอกจากนี& ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น& นั
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกับสิ นทรัพย์น& นั
6.5 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีเมื#อมีความเป็ นไป
ได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวนั&น
ในการนี&ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที#คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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6.6 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความ
เสี ยหายแล้ว และส่ วนของความเสี ยหายที#เกิ ดขึ&นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not yet
reported - IBNR) ซึ#งต้องใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที#เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
โดยข้อสมมติหลักที#ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ# งได้แก่
การเปลี# ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษ ทั ฯ ค่าสิ นไหม
ทดแทนเฉลี#ย จํานวนครั&งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยนี& จะ
ทําการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuary) ซึ# งเป็ น
ผูท้ ี#มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุ รกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ของบริ ษ ทั ฯเป็ นผูว้ ิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่ าวเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต
ผลลัพท์ที#เกิดขึ&นจริ งจึงอาจแตกต่างจากที#ได้ประมาณการไว้
6.7 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีไ# ม่ สิ"นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที# ดีที#สุ ดของค่า สิ นไหมทดแทนที# ค าดว่า จะเกิ ดขึ& นในระยะเวลาเอาประกันที# เหลื ออยู่
ซึ# งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ# งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและ
ประมาณการอย่างดีที#สุด ณ ขณะนั&น
6.8 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี& สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ& น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ#งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิดขึ&นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ# งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื#อมัน# ว่าความเสี ยหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกว่าจํานวนที#ได้บนั ทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อสิ& นกําหนดระยะเวลา
ตัวm แลกเงิน
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื#นที#มีระยะเวลา
ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที#ได้มา
เงินฝากธนาคารที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558
2,414,209
136,604,369
481,973,832
50,000,000
670,992,410

(หน่วย: บาท)
2557
4,191,526
127,657,086
1,103,658,793
10,000,000
1,245,507,405

(321,504,558)
(22,653,369)
326,834,483

(1,080,691,778)
(21,118,032)
143,697,595

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําและตัวm แลกเงินมีอตั ราดอกเบี&ยระหว่างร้อยละ
0.75 ถึง 3.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.50 ต่อปี )
8.

เบีย" ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกันภัยค้างรับจําแนกอายุตามเงินต้นที#คา้ งชําระ
นับตั&งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2558

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 59 วัน
ค้างรับ 60 - 89 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี&ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
1,019,807
117,936
424,084
43,869
183,154
60,720
1,849,570
(60,720)
1,788,850

จากตัวแทนและ
นายหน้า
ประกันภัย
358,615,420
36,312,957
13,091,067
5,607,818
10,638,073
4,233,315
428,498,650
(4,233,315)
424,265,335

จากการรับ
ประกันภัยต่อ
229,746
66,614
43,033
339,393
339,393

รวม
359,864,973
36,497,507
13,515,151
5,651,687
10,821,227
4,337,068
430,687,613
(4,294,035)
426,393,578
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(หน่วย: บาท)
2557

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 59 วัน
ค้างรับ 60 - 89 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี&ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
3,587,368
199,286
56,688
568
68,145
60,802
3,972,857
(60,802)
3,912,055

จากตัวแทนและ
นายหน้า
ประกันภัย
284,756,371
32,859,645
10,261,662
2,733,701
4,883,261
2,513,201
338,007,841
(2,513,201)
335,494,640

จากการรับ
ประกันภัยต่อ
105,378
8,946
43,033
157,357
157,357

รวม
288,449,117
33,058,931
10,327,296
2,734,269
4,951,406
2,617,036
342,138,055
(2,574,003)
339,564,052

สําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี&ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัย โดยหนี& ที#เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
9.

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ
สํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

2558
65,517,956
418,191,706
483,709,662

(หน่วย: บาท)
2557
37,919,284
405,314,068
443,233,352

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อจําแนกอายุตาม
เงินต้นที#คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี&

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี
เงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ

2558
51,453,819
14,011,268
52,869
65,517,956

(หน่วย: บาท)
2557
4,052,946
33,072,124
794,214
37,919,284
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนเพือ# ค้ า
(หน่วย: บาท)
2558

หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ# ค้ า

ราคาทุน

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

285,052,833
285,052,833

25,129,945
1,212,540
26,342,485

(53,473,213)
(53,473,213)

256,709,565
1,212,540
257,922,105

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
5.59
0.03
5.62
(หน่วย: บาท)

2557

หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ# ค้ า

ราคาทุน

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

198,628,751
198,628,751

20,043,647
175,282
20,218,929

(29,398,272)
(29,398,272)

189,274,126
175,282
189,449,408

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
4.37
4.37

18

(ข) เงินลงทุนเผือ# ขาย
(หน่วย: บาท)
2558

ราคาทุน
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
10,000,000
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
150,093,940
หุน้ ทุน
51,242,927
1,511,731,205
หน่วยลงทุน
รวม
1,723,068,072
(176,283)
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
1,722,891,789
รวมเงินลงทุนเผือ# ขาย

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

340,441

-

10,340,441

0.23

- 155,960,001
(1,710,220) 150,995,574
(45,005,076) 1,530,113,899
(46,715,296) 1,847,409,915
(176,283)
(46,715,296) 1,847,233,632

3.40
3.29
33.34
40.26
40.26

5,866,061
101,462,867
63,387,770
171,057,139
171,057,139

(หน่วย: บาท)
2557

ราคาทุน
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
10,000,000
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
85,093,940
หุน้ ทุน
55,475,876
638,953,732
หน่วยลงทุน
รวม
789,523,548
(176,283)
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
789,347,265
รวมเงินลงทุนเผือ# ขาย

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

278,149

-

10,278,149

0.24

3,624,149
114,404,091
51,401,850
169,708,239
169,708,239

(403,043)
(26,174,004)
(26,577,047)
(26,577,047)

88,718,089
169,476,924
664,181,578
932,654,740
(176,283)
932,478,457

2.05
3.91
15.34
21.54
21.54
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(ค) เงินลงทุนทีจ# ะถือจนครบกําหนด
(หน่วย: บาท)
2558

2557

ร้อยละของ
ร้อยละของ
เงินลงทุน
เงินลงทุน
ราคาทุน/ราคาทุน ในหลักทรัพย์ตอ่ ราคาทุน/ราคาทุน ในหลักทรัพย์ตอ่
ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์รวม
ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์รวม
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
พันธบัตรเอกชน
หุน้ กู้
รวม
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินทีค# รบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนทีจ# ะถือจนครบกําหนด

36,587,132
25,000,000
61,587,132

0.80
0.54
1.34

181,748,243
25,000,000
206,748,243

4.20
0.58
4.78

841,000
841,000
(841,000)
-

0.02
0.02
(0.02)
-

30,000,000
841,000
30,841,000
(841,000)
30,000,000

0.69
0.02
0.71
(0.02)
0.69

336,093,806
336,093,806
397,680,938

7.32
7.32
8.66

1,092,733,424
1,092,733,424
1,329,481,667

25.24
25.24
30.71

(ง) เงินลงทุนทัว# ไป
(หน่วย: บาท)
2558

ราคาทุน
เงินลงทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว# ไป

3,720,650
3,720,650

2557
ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
0.08
0.08

ราคาทุน
4,025,455
(304,805)
3,720,650

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
0.09
(0.01)
0.08
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี"
เงินลงทุนในตราสารหนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ& นปี ดังนี&
(หน่วย: บาท)
2558
เกินกําหนด
เงินลงทุนเผื#อขาย
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

15,000,000
15,000,000
219,536
15,219,536

105,000,000
115,000,000
3,237,220
118,237,220

30,000,000
30,000,000
2,749,746
32,749,746

150,093,940
160,093,940
6,206,502
166,300,442

100,000
100,000

1,011,767
25,000,000
26,011,767

20,331,540
20,331,540

15,143,825
15,143,825

36,587,132
25,000,000
61,587,132

841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
(841,000)
-

100,000

336,009,688
336,009,688
362,021,455

84,118
84,118
20,415,658

15,143,825

336,093,806
336,093,806
397,680,938
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(หน่วย: บาท)
2557
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผื#อขาย
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
พันธบัตรเอกชน
หุน้ กู้
รวม
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

-

45,000,000
55,000,000
1,338,316
56,338,316

40,000,000
40,000,000
2,563,982
42,563,982

85,093,940
95,093,940
3,902,298
98,996,238

-

155,107,169
155,107,169

11,475,367
25,000,000
36,475,367

15,165,707
15,165,707

181,748,243
25,000,000
206,748,243

841,000
841,000
(841,000)
-

20,000,000
20,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

-

30,000,000
841,000
30,841,000
(841,000)
30,000,000

- 1,092,733,424
- 1,092,733,424
- 1,267,840,593

46,475,367

- 1,092,733,424
- 1,092,733,424
15,165,707 1,329,481,667

10.3 องค์ ประกอบอืน# ของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย# นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ตีมลู ค่าเงินลงทุนเพิ#ม (ลด) ระหว่างปี
กําไรจากการขายระหว่างปี ที#รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก: ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี – สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
143,131,192
81,567,138
(12,390,190)
65,749,938
(6,399,159)
(4,185,884)
124,341,843
143,131,192
(24,868,368)
(28,626,238)
99,473,475
114,504,954
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10.4 เงินลงทุนทีต# ิดภาระผูกพัน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน จํานวน 14.6
ล้านบาท (2557: 12.0 ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยื#น
ประกันกรณี ที# ผูเ้ อาประกันที# เป็ นผูข้ บั ขี# รถยนต์ตกเป็ นผูต้ ้องหา และเป็ นหลัก ประกันการออกหนัง สื อ
คํ&าประกันที#ธนาคารฯออกให้ในนามบริ ษทั ฯ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้นาํ พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 1.3 ล้านบาท (2557: 1.5
ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกันซึ#งเกี#ยวเนื#องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนั&น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบียนตามที#กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 29 และ 30
11. เงินให้ ก้ยู มื
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี&ยค้างรับทั&งจํานวนเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานตาม
โครงการสวัสดิการ สามารถแยกตามอายุหนี&เงินต้นและดอกเบี&ยค้างรับ ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2558

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

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
5,728,141
3,201,091
8,929,232
(3,201,091)
5,728,141

1,137,894
1,137,894
(1,137,894)
-

อื#น ๆ
เงินต้น
2,268,038

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
7,996,179

2,268,038
2,268,038

-

3,201,091
11,197,270
(3,201,091)
7,996,179

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
7,996,179

1,137,894
1,137,894
(1,137,894)
-

4,338,985
12,335,164
(4,338,985)
7,996,179
(หน่วย: บาท)

2557
ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
8,281,179
1,137,895
1,137,895
(1,137,895)
-

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
3,201,091
มากกว่า 12 เดือน
รวม
11,482,270
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ (3,201,091)
8,281,179
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

อื#น ๆ
เงินต้น
2,689,641

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
10,970,820

2,689,641
2,689,641

-

3,201,091
14,171,911
(3,201,091)
10,970,820

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
10,970,820

1,137,895
1,137,895
(1,137,895)
-

4,338,986
15,309,806
(4,338,986)
10,970,820
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ทรัพ ย์สินที#ใช้เป็ นหลักประกันเงิ นให้กู้ยืม นั&นส่ วนใหญ่ป ระกอบด้วยที#ดินและสิ# งปลูก สร้ า ง มูลค่า ตาม
สัญญาจํานองของทรัพย์สินได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การขอกูย้ มื การจ่ายชําระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริ ษทั ฯคิด
ดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต้ ่อเนื#องครั&งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต้ ่อเนื#อง
ครั&งต่อไปเพิม# อีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกําหนดวงเงินกูย้ มื ของแต่ละโครงการดังนี&
โครงการ
เงินกูก้ รณี จาํ เป็ นทัว# ไป
เงินกูเ้ พื#อซื&อที#อยูอ่ าศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที#ดินและ/หรื อ
สิ# งปลูกสร้าง

-

เงินกูซ้ ่อมแซมที#อยูอ่ าศัย

บุคคลและ/หรื อ
หลักทรัพย์

-

วงเงิน
ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที#ดินเปล่า
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#ดินพร้อมสิ# งปลูกสร้าง
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#อยูอ่ าศัย

12. ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ซื&อเพิม#
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ซื&อเพิม#
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื#อมราคาสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับ
ส่วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับ
ส่วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี
2557
2558

(หน่วย: บาท)
รวม

ที#ดิน

อาคาร

เครื# องตกแต่ง

อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

144,614,780
18,051,000
162,665,780
22,712,000
185,377,780

166,258,786
14,949,000
181,207,786
16,318,000
197,525,786

96,121,497
3,926,773
100,048,270
1,982,543
(7,134,359)
94,896,454

101,341,138
2,848,786
(1,403,407)
102,786,517
7,917,905
(3,955,344)
106,749,078

84,312,865
4,348,437
(4,083,747)
84,577,555
11,007,103
(15,913,518)
79,671,140

592,649,066
44,123,996
(5,487,154)
631,285,908
59,937,551
(27,003,221)
664,220,238

-

142,440,878
2,689,196

87,099,793
3,458,822

83,717,138
8,119,266

56,398,836
10,801,728

369,656,645
25,069,012

-

145,130,074
3,126,486

90,558,615
3,280,812

(1,400,696)
90,435,708
7,568,617

(3,441,390)
63,759,174
8,953,231

(4,842,086)
389,883,571
22,929,146

-

148,256,560

(7,073,384)
86,766,043

(3,984,745)
94,019,580

(15,081,711)
57,630,694

(26,139,840)
386,672,877

162,665,780
185,377,780

36,077,712
49,269,226

9,489,655
8,130,411

12,350,809
12,729,498

20,818,381
22,040,446

241,402,337
277,547,361
25,069,012
22,929,146
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ#งซึ#งตัดค่าเสื# อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 319.0 ล้านบาท
(2557: 334.6 ล้านบาท)
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

41,413,225
1,368,718
42,781,943
1,422,100
44,204,043
31,839,611
1,761,057
33,600,668
1,831,035
35,431,703
9,181,275
8,772,340

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2557

1,761,057

2558

1,831,035

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ# ึงตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มูลค่ าตามบัญชี ก่ อนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมของสิ นทรั พย์ดังกล่ าวมี จาํ นวนเงิ นประมาณ 27.3 ล้านบาท
นอกจากนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี

25

14. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี& สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รายงานให้
บริ ษทั ฯทราบและสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
รวม
หนีส" ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2558

(หน่วย: บาท)
2557

10,701,640
56,891,732

11,499,491
44,245,172

9,707,327
5,426,146
15,417,810
98,144,655

3,762,764
1,835,869
14,978,789
76,322,085

24,868,368
24,868,368
73,276,287

28,626,238
28,626,238
47,695,847

14.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที#คาํ นวณตามเกณฑ์
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว# คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว# คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ที#แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

21,643,922
32,020

29,907,728
143,420

(22,575,269)
(899,327)

4,156,631
34,207,779
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จํานวนภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้อง:
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื#อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

(3,757,870)

12,312,810

752,699

(1,032,652)

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่า งค่า ใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ก บั ผลคู ณ กํา ไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที# ใ ช้
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี&

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที#ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที#แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
21,424,549
217,305,259
20%
4,284,910
32,020

20%
43,461,052
143,420

(5,216,257)
(899,327)

(9,396,693)
34,207,779
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15. สิ นทรัพย์อนื#

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี – สุ ทธิ
เบี&ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
อื#น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื#น

2558
205,149,839
121,269,686
49,038,326
8,064,121
46,980,202
40,266,251
470,768,425

(หน่วย: บาท)
2557
239,956,170
95,415,859
41,372,903
9,076,386
54,479,111
38,745,131
479,045,560

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงินที#มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน
จํานวน 8.1 ล้านบาท (2557: 9.1 ล้านบาท) วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยื#นประกันกรณี ที#ผเู ้ อาประกันที#เป็ นผู ้
ขับขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
16. เจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ

เบี&ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2558
68,256,556
290,400,647
358,657,203

(หน่วย: บาท)
2557
84,396,848
269,364,960
353,761,808

17. สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นระหว่างปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
842,491,575
989,553,700
1,857,128,617

1,777,058,965

(1,792,010,181)
907,610,011

(1,924,121,090)
842,491,575

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีสํา รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่า สิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที#เกิ ดจาก
สัญญารับประกันภัยต่อจํานวน 0.8 ล้านบาท (2557: 1.7 ล้านบาท)
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18. สํ ารองเบีย" ประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัย หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ซึ# งเป็ นจํานวนที#สูงกว่าระหว่างสํารองเบี&ย
ประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
18.1 สํ ารองเบีย" ประกันภัยทีย# งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี&ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้ในปี นี&
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
1,462,720,593
1,416,400,738
3,125,705,031
3,049,691,014
(3,014,325,147)
(3,003,371,159)
1,574,100,477
1,462,720,593

18.2 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีย# งั ไม่ สิ"นสุ ด

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสิ นไหมที#จะเกิดขึ&นในปี นี&
ความเสี# ยงภัยที#หมดสิ& นไปแล้วในปี นี&
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
995,881,124
928,663,043
1,647,690,656
1,706,058,464
(1,570,158,330) (1,638,840,383)
1,073,413,450
995,881,124

19. ผลประโยชน์ พนักงานค้ างจ่ าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่ายประกอบด้วยรายการดังนี&
(หน่วย: บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

2558
28,467,702
77,089,053
105,556,755

2557
60,906,962
74,893,944
135,800,906
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จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ# งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื#อออกจากงานแสดงได้
ดังนี&

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี&ย
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่ วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที#เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2558
74,893,944

(หน่วย: บาท)
2557
64,480,525

5,467,315
2,621,288
8,088,603

4,543,016
2,837,143
7,380,159

(843,296)
(2,920,198)
(3,763,494)
(2,130,000)
77,089,053

6,554,447
(1,391,187)
5,163,260
(2,130,000)
74,893,944

ค่าใช้จา่ ยเกี#ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที#รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ& นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี&

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2558
3,594,536
2,453,439
2,040,628
8,088,603

(หน่วย: บาท)
2557
2,827,040
2,463,243
2,089,876
7,380,159

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 14.8 ปี และบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 1.4 ล้านบาท
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สมมติฐานที#สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี&

อัตราคิดลด
อัตราการขึ&นเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ&นกับช่วงอายุ)

2558
3.1
5.5
0.0 – 12.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2557
3.5
6.0
0.0 – 12.0

ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี&

อัตราคิดลด
อัตราการขึ&นเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

อัตราเพิ#มขึ&นร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินลดลง 3.8
หนี&สินเพิ#มขึ&น 4.1
หนี&สินลดลง 0.9

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินเพิ#มขึ&น 4.1
หนี&สินลดลง 3.9
หนี&สินเพิ#มขึ&น 0.9

20. หนีส" ิ นอืน#

เบี&ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี&จากการซื& อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี&อื#น
อื#น ๆ
รวมหนี&สินอื#น

2558
258,371,694
91,627,452
35,911,998
52,645,980
61,201,298
49,489,464
549,247,886

(หน่วย: บาท)
2557
220,033,029
71,085,973
45,297,747
579,876
35,655,185
24,042,841
33,024,982
429,719,633

21. ทุนจดทะเบียน
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จาก 151.5 ล้านบาท เป็ นจํานวน 303.0 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 151.5 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล ซึ# งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ#มทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื#อวันที# 28 เมษายน 2558
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ วนหนึ# ง ไว้เป็ นทุ นสํา รองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํา ไรสุ ท ธิ ประจําปี หัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี&จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
ในระหว่างปี 2558 ที#ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 จํานวน 10.3
ล้านบาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
23. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
2558
ค่าใช้จ่ายพนักงานที#ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี&สูญและหนี&สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

81,394,514

83,598,300

81,336,626
5,088,104
1,286,202
96,076,306
37,011,853
31,629,293
333,822,898

84,426,347
3,868,434
(714,738)
99,434,441
32,690,873
30,015,315
333,318,972

24. ค่ าใช้ จ่ายเกีย# วกับพนักงาน
2558
เงินเดือนและโบนัส
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ
ผลประโยชน์อื#นๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับพนักงาน

257,258,967
5,177,866
11,057,022
18,082,772
291,576,627

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
280,299,238
5,162,536
10,605,670
16,251,841
312,319,285
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25. กองทุนสํ ารองเลีย" งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และเงินที#บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี&บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที#ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 11.1
ล้านบาท (2557: 10.6 ล้านบาท)
26. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่อหุ ้นขั&นพื&นฐานคํา นวณโดยหารกํา ไรสํา หรั บ ปี (ไม่รวมกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื# น) ด้วยจํา นวน
ถัวเฉลี# ย ถ่ วงนํ&า หนัก ของหุ ้นสามัญที# ออกอยู่ใ นระหว่า งปี โดยได้ป รั บ จํา นวนหุ ้น สามัญ ตามสั ดส่ วนที#
เปลี#ยนไปของจํานวนหุน้ สามัญที#เกิดจากการออกหุน้ ปันผล
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
เงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 0.11 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจํา นวน 151.5 ล้า นหุ ้นให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล ดังนั&น ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ จึงได้ปรับปรุ งจํานวนหุน้ สามัญ
ที#ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ ้นปั นผลได้เกิดขึ&นตั&งแต่วนั เริ# มต้นของงวดแรกที#
เสนอรายงาน

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักที#ออกอยูร่ ะหว่างงวด (หุน้ )
จํานวนหุน้ ปันผลที#ออกเพิ#มในปี 2558 (หุน้ )
รวม (หุน้ )
กําไรสําหรับงวด (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
303,000,000
151,500,000
151,500,000
303,000,000
303,000,000
22,323,876
0.07

183,097,480
0.60
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27. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที#สําคัญกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น) รายการธุ รกิ จดังกล่า วเป็ นไปตามเงื# อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที#ตกลงกันระหว่า ง
บริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกันเหล่านั&น ซึ#งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี&
2558
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี&ยประกันภัยจ่ายต่อ

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
เบี&ยประกันภัยรับต่อ

ค่าบําเหน็จจ่าย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย

2557

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

148,044,121 112,389,959 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
61,186,615 41,484,960 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
22,362,961 31,392,145 ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่วนในสัญญา
63,343
119,439 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
61,809
56,505 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
10,938,244

รายได้อื#น

6,450,342

เงินปั นผลรับ
บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
เงินปั นผลรับ
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินปั นผลรับ
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี# จํากัด
เบี&ยประกันภัยรับ

3,518,150

11,405,328 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกันภัยที#
ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
5,951,002 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
- ตามที#ประกาศจ่าย

-

59,202 ตามที#ประกาศจ่าย

20,250

60,750 ตามที#ประกาศจ่าย

84,660

84,660 เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯมีย อดคงเหลื อที#มี ส าระสํา คัญของสิ นทรั พ ย์และหนี& สิ นที#
เกี#ยวข้องกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ดังนี&

บริษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินสมทบค้างจ่าย
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน

2558

(หน่วย: บาท)
2557

10,054,490
51,463,751
1,325,350

12,778,299
40,715,761
-

3,518,150
2,824,822

3,518,150
2,640,178

202,500

202,500

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี&
2558
72,473,711
5,822,419
78,296,130

ผลประโยชน์ระยะสั&น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: บาท)
2557
74,767,867
5,933,229
80,701,096

28. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหว่างปี ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2557
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสดและ เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558
หุน้ ปันผล)
เงินปันผลประจําปี 2556
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสด)
เมื#อวันที# 3 เมษายน 2557

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
168.33

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
1.11

48.48

0.32
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29. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วัน ที# 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯได้ ว างหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกั น ไว้ก ั บ นายทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2557

2558

พันธบัตรรัฐบาล
รวม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย
15.1
15.1

มูลค่ายุติธรรม
16.2
16.2

ราคาทุนตัด
จําหน่าย
15.2
15.2

มูลค่ายุติธรรม
16.0
16.0

30. ทรัพย์สินทีจ# ัดสรรไว้เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี&
2558
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจําหน่าย
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
บัตรเงินฝาก
หุน้ กู้
พันธบัตรรัฐบาล
รวม

100.0
130.0
30.0
260.0

100.0
130.0
32.2
262.2

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
120.0
30.0
145.1
295.1

120.0
30.0
145.3
295.3

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
32,336,526
24,714,956
7,812,357
7,621,570
40,148,883
32,336,526
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32. ภาระผูกพันและหนีส" ิ นทีอ# าจจะเกิดขึน"
32.1 ภาระผูกพันเกีย# วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานที# เ กี# ย วข้อ งกับ การเช่ า พื&น ที# อ าคารสํา นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั&งสิ& น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที#บอกเลิกไม่ได้ดงั นี&
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2558
0.3
0.4

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
0.9
0.4

32.2 หนังสื อคํา" ประกันธนาคาร
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จํานวน 0.8 ล้านบาท (2557 : 0.8 ล้านบาท) ซึ#งเกี#ยวเนื#องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
32.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที# 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯ มี ค ดี ที# ถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจํา นวนประมาณ 76.2 ล้า นบาท
(ทุนทรัพย์ที#ถูกฟ้ อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ#งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ&นสุ ด อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผือ# ผลเสี ยหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 21.9 ล้านบาท
และมีส่วนที#จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อ จํานวนประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ# งฝ่ ายบริ หารเชื# อว่าสํารอง
เผื#อผลเสี ย หายที# อาจเกิ ดขึ& นจํานวนดัง กล่ าวเพียงพอแล้ว (2557: 148.3 ล้านบาท 16.9 ล้านบาท และ 2.9
ล้านบาท ตามลําดับ)
33. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท และเพื#อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที#นาํ เสนอนี&สอดคล้อง
กับรายงานภายในของบริ ษ ทั ฯ ที# ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั&งนี&ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ# งวัด
มูล ค่ า โดยใช้เ กณฑ์เ ดี ย วกับ ที# ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ร วมใน
งบการเงิน
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การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที#รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ&นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื#น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงาน คปภ.
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

176,717,954
(125,375,494)
51,342,460

16,026,478 2,366,506,716
(5,095,502) (287,244,959)
10,930,976 2,079,261,757

566,453,883 3,125,705,031
(284,037,372) (701,753,327)
282,416,511 2,423,951,704

1,947,361
53,289,821
52,767,002
106,056,823

(793,406) (104,904,396)
10,137,570 1,974,357,361
329,934
101,150,190
10,467,504 2,075,507,551

(12,728,016) (116,478,457)
269,688,495 2,307,473,247
66,162,423
220,409,549
335,850,918 2,527,882,796

25,501,084
39,690,374
5,567,353

358,066
1,181,278
602,870

1,344,465,757
419,191,356
145,947,392

144,829,176
85,444,880
31,059,671

1,515,154,083
545,507,888
183,177,286

-

-

10,938,244

-

10,938,244

70,758,811

2,142,214

1,920,542,749

261,333,727

2,254,777,501

35,298,012

8,325,290

154,964,802

74,517,191

273,105,295
(333,822,898)
(60,717,603)
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
38,442,181
(8,312,357)
(7,812,357)
(892,918)
21,424,549
899,327
22,323,876
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(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ&นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื#น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงาน คปภ.
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

176,835,809
(124,790,039)
52,045,770

14,109,442 2,277,890,749
(5,217,837) (302,169,345)
8,891,605 1,975,721,404

580,855,014 3,049,691,014
(326,676,235) (758,853,456)
254,178,779 2,290,837,558

(7,682,116)
44,363,654
58,052,785
102,416,439

(1,021,496)
(19,119,337)
7,870,109 1,956,602,067
370,113
122,090,183
8,240,222 2,078,692,250

(30,341,964)
(58,164,913)
223,836,815 2,232,672,645
57,926,190
238,439,271
281,763,005 2,471,111,916

(2,726,364)
37,663,454
6,464,149

6,354,239
1,314,553
512,744

1,224,919,151
402,304,635
146,139,473

153,080,963
79,438,972
32,111,825

1,381,627,989
520,721,614
185,228,191

-

-

11,405,328

-

11,405,328

41,401,239

8,181,536

1,784,768,587

264,631,760

2,098,983,122

61,015,200

58,686

293,923,663

17,131,245

372,128,794
(333,318,972)
38,809,822
100,001,896
10,778,138
70,534,503
13,855,087
233,979,446
(8,121,570)
(7,621,570)
(931,047)
217,305,259
(34,207,779)
183,097,480
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สิ นทรัพย์และหนี&สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง
สิ นทรัพย์
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
หนี"สิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

204,494,182
167,134,724

2,929,074
2,316,481

680,319,849
636,849,220

333,714,873
316,737,470

3,368,486,338
3,206,809,875

4,589,944,316
4,329,847,770

373,014,504
279,064,516

7,084,102
8,280,143

2,199,088,653
2,051,007,292

623,617,300
581,974,234

292,367,773
308,219,326

3,495,172,332
3,228,545,511

ข้ อมูลเกีย# วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยวคือ ในประเทศไทย ดังนั&น รายได้และสิ นทรัพย์ที#แสดงอยูใ่ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่า งปี สิ& นสุ ดวัน ที# 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯมี เ บี& ย ประกัน ภัย รั บ จากบริ ษ ัท นายหน้า
รายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,580.6 ล้านบาท และ 1,473.7 ล้านบาท ตามลําดับ
34. เครื#องมือทางการเงิน
เครื# องมื อทางการเงิ นที# สํา คัญของบริ ษ ทั ฯตามที# นิย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที# 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื# องมื อทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กูย้ ืมและเจ้าหนี&
บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงที#เกี# ยวข้องกับเครื# องมือทางการเงิ นดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริ หารความเสี# ยงดังนี&
34.1 ความเสี# ยงด้ านการให้ สินเชื#อ
ความเสี# ย งจากการให้สิ นเชื# อ คื อ ความเสี# ย งที# บ ริ ษ ทั ฯอาจได้รั บ ความเสี ย หายอัน สื บ เนื# องมาจากการ
ที#คูส่ ัญญาของบริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที#ระบุไว้ในเครื# องมือทางการเงินได้
บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากการให้สินเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกับเบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
และเงินให้กยู้ มื ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี# ยงนี&โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงิน
สิ นเชื# อที#เหมาะสม ดังนั&น บริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที#เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื# อ
นอกจากนี& ความเสี# ยงเกี#ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื# อซึ# งเกิ ดจากเบี&ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคัญ
เนื# อ งจากผูเ้ อาประกัน ภัย ของบริ ษ ัท ฯกระจายอยู่ใ นอุ ต สาหกรรมที# แ ตกต่ า งกัน และภู มิ ภาคต่ า ง ๆ ใน
ประเทศไทย จํานวนเงินสู งสุ ดที#บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื#อ คือ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวหักด้วยค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตามที#แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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34.2 ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาตลาด
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื# องมาจากการเปลี# ยนแปลงอัตราดอกเบี&ย อัตราแลกเปลี#ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ# งส่ งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ เนื#องจากบริ ษทั ฯไม่มีสินทรัพย์และหนี&สินที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั&น ความ
เสี# ย งจากการเปลี# ยนแปลงของราคาตลาดจึ งมี เพีย งความเสี# ย งจากอัตราดอกเบี& ยและความเสี# ยงจากการ
เปลี#ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั&น
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบีย"
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย คือ ความเสี# ยงที#มูลค่าของเครื# องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื#องจากการ
เปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ยในตลาด
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์ทางการเงินที#สาํ คัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี&ย และ
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที#มีอตั ราดอกเบี&ยคงที#สามารถจําแนกตามวันที#ครบกําหนด หรื อวันที#มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ (หากวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2558
มีอตั ราดอกเบี&ยคงที#
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เกินกําหนด
ภายใน1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื

อัตราดอกเบี&ย
ปรับขึ&นลงตาม
อัตราตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี&ย
(ร้อยละต่อปี )

-

187,815,905

-

-

136,604,369

324,420,274

0.75 - 3.00

100,000
93,940
-

26,011,767
15,219,536
336,009,688
38,169

30,671,981
107,896,779
84,118
3,616,727

15,143,825
32,749,746
4,341,283

-

71,927,573
155,960,001
336,093,806
7,996,179

1.00 - 5.00
3.30 - 5.35
0.50 - 3.20
5.50 - 12.50

41

(หน่วย: บาท)
2557
มีอตั ราดอกเบี&ยคงที#
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เกินกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื

-

93,940
-

11,848,983

อัตราดอกเบี&ย
ปรับขึ&นลงตาม
อัตราตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี&ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

127,657,086

139,506,069

0.75 - 3.50

155,107,169 46,753,516
20,000,000 56,060,167
1,092,733,424
100,084 5,055,563

15,165,707
42,563,982
5,815,173

-

217,026,392
118,718,089
1,092,733,424
10,970,820

1.00 - 5.00
3.30 - 5.35
1.50 - 3.30
5.50 - 12.50

นอกเหนื อจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นข้างต้น บริ ษ ทั ฯยังมีเงิ นสด เบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ เงิ นลงทุนในตราสารทุนและเจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ ซึ# งมูลค่าของรายการดังกล่าวไม่มี
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย
ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาหลักทรัพย์
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี# ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุน ที#อาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ# ึ งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
34.3 ความเสี# ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี# ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื#อครบกําหนด
เนื#องจากไม่สามารถเปลี#ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที#เหมาะสม ซึ#งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ซ# ึ งมีตลาดซื& อขายคล่อง และสําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระหรื อค้างชําระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที#เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี เช่นกัน
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34.4 มูลค่ ายุติธรรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดย
แยกแสดงตามลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี&

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว# ดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
หุน้ กู้
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ ทางการเงินทีเ# ปิ ดเผย
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร
สลากออมทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทัว# ไป
เงินให้กยู้ มื

256,709,565
1,212,540

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

-

(หน่วย: บาท)
มูลค่า
ตามบัญชี

256,709,565 256,709,565
1,212,540
1,212,540

- 166,300,442
150,819,291
121,061,424 1,409,052,475

- 166,300,442 166,300,442
- 150,819,291 150,819,291
- 1,530,113,899 1,530,113,899

326,834,483

-

-

326,834,483

326,834,483

37,966,203
84,118
8,045,104

144,983,556
-

37,966,203
25,000,000
336,093,806
144,983,556
8,045,104

36,587,132
25,000,000
336,093,806
3,720,650
7,996,179

25,000,000
336,009,688
-

การจัดลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 เป็ นไปตามที#กาํ หนด
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.19
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
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วิธีก ารกํา หนดมูลค่ายุติธ รรมขึ&นอยู่กบั ลัก ษณะของเครื# องมือทางการเงิ น โดยบริ ษทั ฯใช้วิธีก ารและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินดังนี&
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั&น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินฝากสถาบันการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที#แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี&แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทย
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที#เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่
อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่าหรื อมูลค่าตามบัญชี (Book value)
(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมที#ใช้อตั ราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแส
เงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี&ยปัจจุบนั
35. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ# ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื#องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี#เกี#ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดํารงเงินกองทุนตามความเสี# ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื#อวันที# 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที#ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติให้เสนอต่อที#ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพื#อพิจารณาและอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลทั&ง สิ& น 15.2 ล้า นบาท โดยมี กาํ หนดจ่า ยในวันที# 4
พฤษภาคม 2559
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี&ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื#อวันที# 26 กุมภาพันธ์ 2559
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