
 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธันวำคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย                    
งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ                             
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                          
เงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯ
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมที่ระบุในข้อก ำหนดนั้นด้วย 
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี ้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

รายได้เบี้ยประกันภัยรับ 

ในปี 2560 บริษัทฯมีรำยได้เบี้ยประกันภัยรับจ ำนวน 15,941 ล้ำนบำท บริษัทฯรับประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย 
รำยย่อยผ่ำนนำยหน้ำและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ ำนวนมำก โดยอำศัยระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศในกำรค ำนวณและบันทึกกำรรับรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรำยได้ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำร
ตรวจสอบรำยได้เบี้ยประกันภัยรับว่ำได้รับรู้ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรค ำนวณ
และกำรบันทึกรับรู้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรำยงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและ                     
สอบทำนข้อมูลกรมธรรม์และรำยกำรสลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯออกในระหว่ำงปีและภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำไดว้ิเครำะห์เปรียบเทียบรำยได้เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตำมประเภทกำรรับ
ประกันภัยและสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุงบัญชีที่ส ำคัญที่ท ำผ่ำนใบส ำคัญทั่วไป 
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ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจ ำนวน 6,422 ล้ำนบำท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย) คิดเป็นอัตรำร้อยละ 26 ของหน้ีสินรวม ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเป็นประมำณกำร
ส ำรองในส่วนของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับรำยงำน ส ำรองดังกล่ำวค ำนวณ
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสมมติบำงประกำรที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงของฝ่ำยบริหำรใน
กำรประมำณกำรส ำรองดังกล่ำว ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญต่อควำมเพียงพอของส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและกำรค ำนวณส ำรองค่ำสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลกำร
เรียกร้องค่ำสินไหมกับแฟ้มสินไหมรำยใหญ่ วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลควำมถี่ของกำรเกิดควำมเสียหำยและ
มูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อคร้ัง นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ใช้ผู้เชี่ยวชำญสุ่มสอบทำนแบบจ ำลองในกำร
ค ำนวณส ำรองค่ำสินไหมทดแทนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยอย่ำงเป็นอิสระ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมียอดคงค้ำงของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สินทรัพย์จำกกำรประกันต่อ (ส ำรอง           
ค่ำสินไหมทดแทนที่เรียกคืนจำกบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อเป็นจ ำนวนรวม 5,979  
ล้ำนบำท (ก่อนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวม 66 ล้ำนบำท) คิดเป็นอัตรำร้อยละ 10 ของ
สินทรัพย์รวม กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ดังกล่ำวนั้น ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
พิจำรณำข้อสมมตบิำงประกำรเพื่อค ำนวณผลขำดทุนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บจำกลูกหนี้ดังกล่ำวไม่ได้ ดังนั้น 
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญต่อควำมเพียงพอของค่ำเผื่อดังกล่ำว  

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวกับกำรรับช ำระหนีจ้ำกนำยหน้ำ ตัวแทน
และบริษัทประกันภัยต่อ กำรค ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี           
สุ่มทดสอบข้อมูลและวิธีกำรที่บริษัทฯใช้ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กำรค ำนวณอำยุคงค้ำงและกำร
ค ำนวณค่ำเผื่อดังกล่ำว  
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไปที่แสดงในรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนรวม 844 ล้ำนบำท ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำผู้บริหำรจ ำเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรพิจำรณำใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำและข้อสมมตบิำงประกำรที่ต้องใช้ในกำรประเมิน
มูลค่ำ อำทิ อัตรำคิดลด อัตรำกำรเติบโตและประมำณกำรรำยได้ในอนำคต เป็นต้น กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดที่แต่ละกิจกำรจะได้รับซึ่งมีควำมไม่แน่นอน ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้
ควำมส ำคัญต่อควำมเพียงพอของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน  

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินแบบจ ำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเลือกใช้และสุ่มทดสอบข้อสมมติที่ส ำคัญที่ใช้
ในกำรประเมินมูลค่ำโดยกำรเปรียบเทียบอัตรำคิดลดที่ใช้กับข้อมูลอุตสำหกรรม และเปรียบเทียบประมำณกำร
กระแสเงินสดกับข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มอุตสำหกรรมและสุ่มทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรม  

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึง                     
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้                    
ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นน้ัน 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ หำกในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำ
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่
พบว่ำมีเร่ืองดังกล่ำวที่ต้องรำยงำน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำ 
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผดิพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำร
ที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                          
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย  

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมกีำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                             
ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท ำ 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำร และ
สรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำร
เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มี 
ส่วนได้เสียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ 

 

 
 
รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภำพันธ์ 2561 



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
สนิทรพัย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6 399,583,620         412,484,321         399,583,620         412,484,321         
เบีย้ประกนัภัยคา้งรับ - สทุธิ 7 2,401,046,091      2,301,967,498      2,401,046,091      2,301,967,498      
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 94,695,499           54,217,445           94,695,499           54,217,445           
สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ - สทุธิ 8 5,487,395,925      4,886,344,426      5,487,395,925      4,886,344,426      
ลกูหนีจ้ากสญัญาประกนัภัยต่อ - สทุธิ 9 239,202,038         131,230,580         239,202,038         131,230,580         
สนิทรัพย์ลงทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - สทุธิ 10 47,819,624,499    45,656,857,271    47,819,624,499    45,656,857,271    
   เงินใหกู้ยื้ม 11 1,359,308,172      1,427,371,610      1,359,308,172      1,427,371,610      
   เงินลงทนุในบริษัทร่วม 12.1 214,935,714         207,373,517         134,395,122         134,395,122         
   อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 13 169,666,034         186,895,663         169,666,034         186,895,663         
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 14 1,007,214,174      1,157,710,551      1,007,214,174      1,157,710,551      
สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สทุธิ 15 226,579,175         277,358,409         226,579,175         277,358,409         
สนิทรัพย์อ่ืน
   สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคาร - สทุธิ 48,954,088           53,967,595           48,954,088           53,967,595           
   อ่ืน ๆ 634,575,332         578,824,232         634,575,332         578,824,232         
รวมสนิทรพัย์ 60,102,780,361    57,332,603,118    60,022,239,769    57,259,624,723    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธสีว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559



บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
หนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ
หนีส้นิ
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภัย 17 13,762,343,603    13,480,671,518    13,762,343,603    13,480,671,518    
เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 18 2,051,516,569      1,931,711,634      2,051,516,569      1,931,711,634      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 112,217,882         132,439,797         112,217,882         132,439,797         
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 19 351,202,663         318,970,794         351,202,663         318,970,794         
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี 16.1 5,039,465,161      4,773,816,324      5,023,357,043      4,759,220,645      
หนีส้นิอ่ืน
   เบีย้ประกนัภัยรับลว่งหนา้ 1,802,396,156      1,705,263,043      1,802,396,156      1,705,263,043      
   คา่นายหนา้คา้งจ่าย 333,856,726         381,759,217         333,856,726         381,759,217         
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 635,001,045         515,149,539         635,001,045         515,149,539         
   หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 20 65,006,724           68,685,079           65,006,724           68,685,079           
   อ่ืน ๆ 804,331,887         770,407,297         804,331,887         770,407,297         
รวมหนีส้นิ 24,957,338,416    24,078,874,242    24,941,230,298    24,064,278,563    
สว่นของเจำ้ของ
ทนุเรือนหุน้ 21
   ทนุจดทะเบยีน ออกจ าหนา่ยและช าระแลว้
      หุน้สามญั 106,470,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      
ก าไรสะสม
   จัดสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 22 106,470,000         106,470,000         106,470,000         106,470,000         
      ส ารองอ่ืน 3,100,000,000      3,100,000,000      3,100,000,000      3,100,000,000      
   ยังไมไ่ดจั้ดสรร 6,381,856,699      5,472,711,707      6,317,424,225      5,414,328,991      
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 23,049,915,246    22,067,347,169    23,049,915,246    22,067,347,169    
รวมสว่นของเจำ้ของ 35,145,441,945    33,253,728,876    35,081,009,471    33,195,346,160    
รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 60,102,780,361    57,332,603,118    60,022,239,769    57,259,624,723    

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงิน
ทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธสีว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559



บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรหรอืขำดทุน:
รำยได้
เบีย้ประกันภัยรับ 15,940,906,580      16,031,323,734      15,940,906,580      16,031,323,734      
หัก: เบีย้ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (4,982,376,554)       (4,935,501,131)       (4,982,376,554)       (4,935,501,131)       
เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 10,958,530,026      11,095,822,603      10,958,530,026      11,095,822,603      
บวก (หัก): ส ารองเบีย้ประกันภัยทียั่งไม่ถือเป็นรายได้ (เพ่ิม)
   ลดจากปีก่อน 82,785,957             (34,240,597)            82,785,957             (34,240,597)            
เบีย้ประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 11,041,315,983      11,061,582,006      11,041,315,983      11,061,582,006      
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 1,063,698,165        1,023,441,102        1,063,698,165        1,023,441,102        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ซึง่แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 12.2 12,017,730             8,718,783               -                              -                              
รายได้จากการลงทุน 1,139,395,395        1,125,896,120        1,143,850,928        1,125,896,120        
ก าไรจากเงินลงทุน 124,136,764           69,833,861             124,136,764           69,833,861             
รายได้อ่ืน 180,074,950           168,304,485           180,074,950           168,304,485           
รวมรำยได้ 13,560,638,987      13,457,776,357      13,553,076,790      13,449,057,574      
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าสินไหมทดแทน 8,249,798,042        7,056,051,201        8,249,798,042        7,056,051,201        
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (2,551,926,817)       (1,492,751,705)       (2,551,926,817)       (1,492,751,705)       
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100,215,926        2,161,996,096        2,100,215,926        2,161,996,096        
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 1,920,333,784        1,806,550,976        1,920,333,784        1,806,550,976        
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 24 986,582,063           1,012,931,583        986,582,063           1,012,931,583        
ค่าใช้จ่ายลงทุน 89,715,156             87,335,936             89,715,156             87,335,936             
ต้นทุนทางการเงิน 3,618,163               3,767,782               3,618,163               3,767,782               
รวมค่ำใช้จ่ำย 25 10,798,336,317      10,635,881,869      10,798,336,317      10,635,881,869      
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,762,302,670        2,821,894,488        2,754,740,473        2,813,175,705        
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16.2 (359,205,203)          (396,106,829)          (357,692,764)          (394,363,072)          
ก ำไรส ำหรบัปี 2,403,097,467        2,425,787,659        2,397,047,709        2,418,812,633        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,228,210,096        (2,842,663,017)       1,228,210,096        (2,842,663,017)       
บวก (หัก): ภาษีเงินได้ (245,642,019)          568,532,604           (245,642,019)          568,532,604           
รายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 982,568,077           (2,274,130,413)       982,568,077           (2,274,130,413)       
รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (4,236,253)              4,242,330               (4,236,253)              4,242,330               
บวก (หัก): ภาษีเงินได้ 847,251                  (848,466)                 847,251                  (848,466)                 
รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,389,002)              3,393,864               (3,389,002)              3,393,864               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี 979,179,075           (2,270,736,549)       979,179,075           (2,270,736,549)       
ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 3,382,276,542        155,051,110           3,376,226,784        148,076,084           
ก ำไรต่อหุ้น: 27
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับปี 22.57 22.78 22.51 22.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

เบีย้ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง 15,392,124,508      15,401,687,912      15,392,124,508      15,401,687,912      
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ (1,841,990,078)       (2,123,061,802)       (1,841,990,078)       (2,123,061,802)       
ดอกเบีย้รับ 265,851,686           360,433,556           265,851,686           360,433,556           
เงินปันผลรับ 836,831,550           793,163,745           836,831,550           793,163,745           
รายได้จากการลงทุนอ่ืน 144,950,917           141,901,594           144,950,917           141,901,594           
รายได้อ่ืน 28,721,022             22,466,121             28,721,022             22,466,121             
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (7,067,453,485)       (6,989,768,958)       (7,067,453,485)       (6,989,768,958)       
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,995,364,314)       (1,998,233,230)       (1,995,364,314)       (1,998,233,230)       
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (2,150,901,461)       (2,052,149,026)       (2,150,901,461)       (2,052,149,026)       
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (863,454,209)          (730,052,334)          (863,454,209)          (730,052,334)          
ค่าใช้จ่ายลงทุน (63,021,693)            (60,657,402)            (63,021,693)            (60,657,402)            
ภาษีเงินได้ (358,179,343)          (381,090,366)          (358,179,343)          (381,090,366)          
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (570,883,107)          (514,672,800)          (570,883,107)          (514,672,800)          
เงินให้กูยื้ม 68,063,438             400,306,161           68,063,438             400,306,161           
เงินฝากสถาบันการเงิน (220,919,909)          (507,257,343)          (220,919,909)          (507,257,343)          
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,604,375,522        1,763,015,828        1,604,375,522        1,763,015,828        
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 7,250,460               4,189,042               7,250,460               4,189,042               
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 7,250,460               4,189,042               7,250,460               4,189,042               
กระแสเงินสดใช้ไป
   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (99,717,388)            (209,322,210)          (99,717,388)            (209,322,210)          
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (34,245,822)            (94,608,912)            (34,245,822)            (94,608,912)            
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (133,963,210)          (303,931,122)          (133,963,210)          (303,931,122)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (126,712,750)          (299,742,080)          (126,712,750)          (299,742,080)          
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย 28 (1,490,563,473)       (1,357,492,500)       (1,490,563,473)       (1,357,492,500)       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (1,490,563,473)       (1,357,492,500)       (1,490,563,473)       (1,357,492,500)       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (12,900,701)            105,781,248           (12,900,701)            105,781,248           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 412,484,321           306,703,073           412,484,321           306,703,073           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัสิ้นปี 399,583,620           412,484,321           399,583,620           412,484,321           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน



 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    4,401,022,684    24,341,477,582            34,456,170,266     
เงินปันผลจ่าย 28 -                         -                         -                         -                         (1,357,492,500)   -                                   (1,357,492,500)     
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         2,425,787,659    -                                   2,425,787,659       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         3,393,864           (2,274,130,413)             (2,270,736,549)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    5,472,711,707    22,067,347,169            33,253,728,876     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    5,472,711,707    22,067,347,169            33,253,728,876     
เงินปันผลจ่าย 28 -                         -                         -                         -                         (1,490,563,473)   -                                   (1,490,563,473)     
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         2,403,097,467    -                                   2,403,097,467       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         (3,389,002)          982,568,077                 979,179,075          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    6,381,856,699    23,049,915,246            35,145,441,945     

-                         -                         -                         -                         -                         -                                   -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ



 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           4,349,614,994           24,341,477,582         34,404,762,576         
เงินปันผลจ่าย 28 -                              -                              -                                -                                (1,357,492,500)         -                                (1,357,492,500)         
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                                -                                2,418,812,633           -                                2,418,812,633           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                                -                                3,393,864                  (2,274,130,413)          (2,270,736,549)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           5,414,328,991           22,067,347,169         33,195,346,160         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           5,414,328,991           22,067,347,169         33,195,346,160         
เงินปันผลจ่าย 28 -                              -                              -                                -                                (1,490,563,473)         -                                (1,490,563,473)         
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                                -                                2,397,047,709           -                                2,397,047,709           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                                -                                (3,389,002)                982,568,077              979,179,075              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           6,317,424,225           23,049,915,246         35,081,009,471         

-                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวถือ
หุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่  25 อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 และจัดท าขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2560  

งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงินข้อที่ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.1 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสีย 

2.2 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน           
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดทางเลือกเพิ่ มเติมส าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย                
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยกิจการอาจเลือกบันทึก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส าหรับเงินลงทุน                 
แต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้พิจารณาที่จะบันทึกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนตามที่เคยบันทึกอยู่เดิมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อ                     
งบการเงินเฉพาะกิจการน้ี  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                      
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯเมื่อน ามาถือปฏิบัติ 
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4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

(ก) เบี้ยประกันภัยรับ 

 เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยส ารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัยตามจ านวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึก
รายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

 เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบค าขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  

(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรูเ้ป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริการ  

(ค) รายได้จากการลงทุน 

รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนทั้งในรูปเงินให้กู้ยืมหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากถือ เป็น
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม 
โดยค านวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง ไม่มีการตั้งค้างรับส าหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัด
ช าระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินหกเดือน รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้รายได้ โดย
ค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตลอดระยะเวลาการลงทุนและรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากรับรู้เป็น
รายได้ตามระยะเวลาของเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง 

เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น 

(ง)    ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 
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4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 

 เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัย
ให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจ านวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

 ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และส าหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับ
รายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วย
มูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจ านวน
ที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรายการค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้
บันทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

(ค) ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 

(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

(จ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
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4.3 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย 

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้ รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี
นัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส าคัญ
หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับ
จ านวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้า
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาการ
ลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและท าให้ผู้รับประกันภัย
มีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ท าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ ความเสี่ยง
ทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา  

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็น
รายสัญญา ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญา
ประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกท าให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดถูก
จัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลา
ต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการ
เบิกใช้ 

4.5 เบี้ยประกันภัยค้ำงรับและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 
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4.6 สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ านวนส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ง
ประกอบด้วย (ก) ส ารองค่าสินไหมทดแทน และ (ข) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ทั้งนี้ 
ประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อตามกฎหมายว่าด้วยการค านวณส ารองประกันภัย 

 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้าง
และสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ตั้งเพิ่ม (ลด) 
โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.7 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ  

(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจ านวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จาก
การประกันภัยต่อ  

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จค้างรับ 
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงินและ
สถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ข)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ 

 เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอ่ืนๆ 
ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  

 บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือ
เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 

(2) บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สิน 
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4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก)   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

  เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
บันทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/
รับรู้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดง
เป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ท าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค านวณโดย
ใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในองค์ประกอบอ่ืนของเจ้าของแล้วแต่ประเภท
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึก
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึก
รายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ช าระราคา (Settlement date) 
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(ข)  เงินให้กู้ยืม 

 เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กู้ยืม               
โดยพิจารณาผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ การวิเคราะห์และ
ประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในอดีตและการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกัน
ประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกรับรู้เพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน  

(ค)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึก         
คร้ังแรกในราคาทุนที่ซื้อมาและจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก             
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนที่ได้มาซึ่งรวมต้นทุนการ
ท ารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคา
ทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์  
ณ วันจ าหน่าย ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจาก
บัญช ี
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4.9 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้  

อาคาร - 20 ปี และ 33  ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) 
อาคารชุด - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน -    3 ป ี4 ปี และ 5 ป ี(ตามอายุสัญญาเช่า) 
ยานพาหนะ -    4 ปี และ 5 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) 

  ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและงาน
ระหว่างก่อสร้าง 

  บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน ไม่มีการตัดจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ป ี            
5 ปี และ 10 ปี 
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4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ  บริษัทฯ
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที  

4.12  หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย  

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยส ารองค่าสินไหมทดแทน และส ารองเบี้ยประกันภัย 

(ก)  ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

  ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตาม
จ านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จ านวนประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  

  ประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยค านวณจาก
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตส าหรับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่
บริษัทฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
จ านวนประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ค านวณได้ส่วนทีสู่งกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไป
แล้วในบัญชี คือส ารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 
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(ข) ส ารองเบี้ยประกันภัย 

ส ารองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จ านวนที่สูงกว่าระหว่างส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และ
ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของ
ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของส ารอง
ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่าง
และแสดงด้วยจ านวนส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน 

(1)    ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งค านวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอา
ประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้ 

การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล
และการประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)           
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด 

-  วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกัน
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง
ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับต้ังแต่วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมมีผลคุ้มครอง           
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย  

การประกันภัยอิสรภาพ -  ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับต้ังแต่วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมมีผลคุ้มครอง   
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย            

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เอาประกันภัยต่อค านวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจาก
การเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ยงจาก
การประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์   

(2)    ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจ านวนเงินที่บริษัทฯจัดส ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตส าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
อยู่ ซึ่งค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของ
ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ในอดีต 
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4.13 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

(ก) โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 

(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 
นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิน
รางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและปรับกับก าไร
สะสมโดยตรง และส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน  

4.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  
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4.15 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ
บริษัทฯในฐานะผู้เช่า ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ า
กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่อย่างใดจะ                
ต่ ากว่า 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ
บริษัทฯในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

4.16 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 รายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่ เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.17 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น  โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ  จะไม่มี
ก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ  

4.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ                   
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

5.1 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับ  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ              
และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้และสินทรัพย์แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

5.2 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของ           
การด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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5.3 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า                             
ในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

5.5 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.6 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสอง
ส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ในการ
ประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นต้น โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ส ารองค่าสินไหมทดแทน ประสบการณ์การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ จ านวนค่าสินไหม
ทดแทนเฉลี่ยต่อคร้ังและจ านวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ 
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5.7 ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ีไม่สิ้นสุด 

 ส ารองประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินส ารองดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น 

5.8 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงาน เป็นต้น โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน 

5.9  สัญญำเช่ำ  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

5.10 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจ านวนที่ได้บันทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5.11 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 
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5.12   มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต                 
(ทั้งของบริษัทฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
เงินสด 2,579,000 2,851,115 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 127,004,620 149,633,206 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือสิ้นก าหนดระยะเวลา 270,000,000 260,000,000 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 399,583,620 412,484,321 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 
0.38 ถึง 1.35 ต่อปี และ ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี ตามล าดับ 
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7. เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 
โดยจ าแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช าระนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ย
ประกันภัยแสดงได้ดังนี้  

  (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

 2560 2559 
   
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 1,837,930,662 1,698,668,793 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 201,204,808 288,853,642 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 95,178,596 111,378,445 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 59,087,727 85,243,530 
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 207,644,298 117,823,088 
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 22,411,427 22,981,531 
รวม 2,423,457,518 2,324,949,029 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (22,411,427) (22,981,531) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 2,401,046,091 2,301,967,498 

 ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษัทฯได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป 
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8. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 3,345,545,432 2,807,288,733 
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  2,148,429,161 2,124,622,742 

รวม 5,493,974,593 4,931,911,475 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (6,578,668) (45,567,049) 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 5,487,395,925 4,886,344,426 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ รวมส ารอง
ประกันภัยส่วนที่ เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจาก เหตุอุทกภัยในปี 2554 จ านวนประมาณ 31.5                   
ล้านบาท และ 145.0 ล้านบาท ตามล าดับ 

9. ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 37,091,956 37,688,914 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 239,405,655 205,542,813 
รวม 276,497,611 243,231,727 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37,295,573) (112,001,147) 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 239,202,038 131,230,580 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจ าแนกอายุตาม
เงินต้นที่ค้างช าระแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                      

วิธีส่วนได้เสียและ                                           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 211,909,966 167,278,026 
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี 7,766,248 10,376,395 

ค้างรับเกินกว่า 2 ปี 19,729,441 27,888,392 

รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 239,405,655 205,542,813 

หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37,295,573) (112,001,147) 

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 202,110,082 93,541,666 
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

10.1 จ ำแนกตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,954,375,379 1,964,880,052 1,894,339,916 1,901,523,224 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,313,390,745 1,337,918,329 1,092,027,542 1,115,812,842 
ตราสารทุน 6,977,967,772 35,755,329,572 6,568,477,215 34,121,692,568 

รวม 10,245,733,896 39,058,127,953 9,554,844,673 37,139,028,634 
บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 28,812,394,057 - 27,584,183,961 - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 39,058,127,953 39,058,127,953 37,139,028,634 37,139,028,634 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 8,051,575,864  7,830,655,955  

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 8,051,575,864  7,830,655,955  
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุนในประเทศ 603,435,058  609,234,808  
ตราสารทุนต่างประเทศ 201,689,384  166,120,034  
รวม 805,124,442  775,354,842  
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (95,203,760)  (88,182,160)  
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 709,920,682  687,172,682  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 47,819,624,499  45,656,857,271  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญ
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด จ านวน 1,159,950 หุ้น ในราคาหุ้นละ 50 บาท รวม 58.0 ล้านบาท ให้กับบริษัท 
ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทฯได้รับช าระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในวันที่ 
7 สิงหาคม 2560 
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10.2 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

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

เงินลงทุนเผื่อขำย         
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 896,326,724 858,048,655 200,000,000 1,954,375,379 1,370,033,877 324,306,039 200,000,000 1,894,339,916 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 360,077,574 953,313,171 - 1,313,390,745 148,148,294 893,879,248 50,000,000 1,092,027,542 

รวม 1,256,404,298 1,811,361,826 200,000,000 3,267,766,124 1,518,182,171 1,218,185,287 250,000,000 2,986,367,458 
บวก (หัก): ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 8,688,797 26,806,180 (462,720) 35,032,257 7,447,994 30,443,779 (6,923,165) 30,968,608 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย  1,265,093,095 1,838,168,006 199,537,280 3,302,798,381 1,525,630,165 1,248,629,066 243,076,835 3,017,336,066 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด          
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 8,051,575,864 - - 8,051,575,864 7,830,655,955 - - 7,830,655,955 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด 8,051,575,864 - - 8,051,575,864 7,830,655,955 - - 7,830,655,955 

10.3 ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 
2560 2559 

   
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นปี 27,584,183,961 30,426,846,978 
ตีมูลค่าเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 1,317,176,684 (2,797,439,533) 
โอนก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปี                                
ไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (88,966,588) (45,223,484) 

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นปี 28,812,394,057 27,584,183,961 
หัก: ภาษีเงินได้ (5,762,478,811) (5,516,836,792) 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ                           
จากภาษีเงินได้ 23,049,915,246 22,067,347,169 

10.4 เงินลงทุนท่ีติดภำระผูกพัน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้น าเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับนาย
ทะเบียนและวางค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 30  
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจ าแนกตามระยะเวลาค้าง
ช าระดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาค้างช าระ เงินต้น 
ดอกเบี้ย              
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                    
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                  
ค้างรับ(1) รวม 

        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,169,395,263 925,744 6,233,720 - 1,175,628,983 925,744 1,176,554,727 
เกินก าหนดช าระ         
 น้อยกว่า 3 เดือน 30,200,000 147,484 - - 30,200,000 147,484 30,347,484 

 มากกว่า 12 เดือน 153,479,189 - - - 153,479,189 - 153,479,189 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ 1,353,074,452 1,073,228 6,233,720 - 1,359,308,172 1,073,228 1,360,381,400 

(1) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาค้างช าระ เงินต้น 
ดอกเบี้ย                     
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                     
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                  
ค้างรับ(1) รวม 

        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,264,559,264 1,008,440 3,380,260 - 1,267,939,524 1,008,440 1,268,947,964 
เกินก าหนดช าระ        
 3 - 6 เดือน 108,494,017 2,493,475 - - 108,494,017 2,493,475 110,987,492 
 7 - 12 เดือน 847,925 - - - 847,925 - 847,925 
 มากกว่า 12 เดือน 50,090,144 - - - 50,090,144 - 50,090,144 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ  1,423,991,350 3,501,915 3,380,260 - 1,427,371,610 3,501,915 1,430,873,525 

(1) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯก าหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ าประกัน              
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์
ค้ าประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจ านวนเงิน 53.9 ล้านบาท และ 39.8 
ล้านบาท ตามล าดับ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว ณ วันที่ สัดส่วนเงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ประเทศที่             
จดทะเบียน 

31 ธันวาคม  
2560 

31 ธันวาคม  
2559 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
       
Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกันวินาศภัย กัมพูชา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 
Asian Insurance International  
   (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน เบอร์มิวด้า 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 
รับประกันวินาศภัย ลาว 2,000,000 2,000,000 45.00 45.00 

(หน่วย: บาท) 

ชื่อบริษัท 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                                 

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  73,608,791 69,861,966 30,202,059 30,202,059 
Asian Insurance International (Holding) Limited 113,598,568 109,468,179 72,054,063 72,054,063 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 27,728,355 28,043,372 32,139,000 32,139,000 

รวม 214,935,714 207,373,517 134,395,122 134,395,122 

12.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และเงินปันผลรับ 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                                  
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                                          
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                       

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
เงินปันผลรับ                                                  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท 2560 2559 2560 2559 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  8,202,358 10,342,600 4,455,533 - 
Asian Insurance International (Holding) Limited 4,130,389 (92,336) - - 

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited (315,017) (1,531,481) - - 

รวม 12,017,730 8,718,783 4,455,533 - 
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12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 Asia Insurance (Cambodia) Plc. 
Asian Insurance International                

(Holding) Limited 

 
Bangkok Insurance (Lao)  

Company Limited 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

       
สินทรัพย์รวม 398.9 415.6 211.9 232.3 105.7 76.4 

หน้ีสินรวม (58.8) (59.5) - - (50.3) (13.7) 

สินทรัพย์สุทธิ 340.1 356.1 211.9 232.3 55.4 62.7 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 22.9 22.9 41.7 41.7 45.0 45.0 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ
บริษัทฯในสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทร่วม 78.0 81.6 88.4 96.9 24.9 28.2 

มูลค่าตามบัญชีของส่วน    
ได้เสียของบริษัทฯใน
บริษัทร่วม 73.6 69.9 113.6 109.5 27.7 28.0 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. 
Asian Insurance International 

(Holding) Limited 
Bangkok Insurance (Lao)                

Company Limited 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                              
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                                
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

       
รายได้ 104.7 108.9 0.5 0.3 19.1 13.6 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 40.8 45.1 (0.0) (0.2) (3.5) (2.9) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 40.8 45.1 (0.0) (0.2) (3.5) (2.9) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัท
ร่วมซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้รับงบการเงิน
ส าหรับปี 2559 ของบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่มีผล
แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึก
ส่วนได้เสียส าหรับปีดังกล่าว 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯเป็นอาคารส านักงานให้เช่าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีมูลค่าตามบัญชแีสดงได้ดังนี ้
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            

วิธีส่วนได้เสียและ                                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
ราคาทุน 533,653,195 533,653,195 
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (363,987,161) (346,757,532) 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี 169,666,034 186,895,663 

การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดง
ได้ดังนี ้
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            

วิธีส่วนได้เสียและ                                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
มูลค่าตามบัญช ีณ วันต้นปี 186,895,663 204,172,496 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (17,229,629) (17,276,833) 
มูลค่าตามบัญช ีณ วันปลายปี 169,666,034 186,895,663 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            

วิธีส่วนได้เสียและ                                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
อาคารส านักงานให้เช่า 206.0 241.7 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่า
เช่า เป็นต้น  

รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนมีดังนี ้
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 

   
รายได้ค่าเช่า 142,899,162 141,267,215 

   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า 69,327,896 66,368,234 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรงซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า - 288,503 
รวมค่าใช้จ่าย 69,327,896 66,656,737 
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14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เคร่ืองตกแต่ง    
    ติดต้ังและ  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

รำคำทุน        
1 มกราคม 2559 206,132,665 828,306,000 8,750,941 1,512,544,330 138,693,398 72,268,290 2,766,695,624 
ซื้อเพิ่ม - - - 180,012,374 29,427,254 28,463,808 237,903,436 
จ าหน่าย - - - (39,376,040) (23,803,628) - (63,179,668) 
โอนเข้า (ออก) - - - 57,248,808 - (57,248,808) - 

31 ธันวาคม 2559 206,132,665 828,306,000 8,750,941 1,710,429,472 144,317,024 43,483,290 2,941,419,392 
ซื้อเพิ่ม - - - 79,588,140 19,102,226 19,208,276 117,898,642 
จ าหน่าย - - - (20,232,475) (24,505,020) - (44,737,495) 
โอนเข้า (ออก) - - - 35,301,718 - (35,301,718) - 

31 ธันวาคม 2560 206,132,665 828,306,000 8,750,941 1,805,086,855 138,914,230 27,389,848 3,014,580,539 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
1 มกราคม 2559 - 506,054,627 8,523,224 984,412,247 65,892,542 - 1,564,882,640 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 27,806,675 198,088 226,466,368 26,493,904 - 280,965,035 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (38,475,280) (23,663,554) - (62,138,834) 

31 ธันวาคม 2559 - 533,861,302 8,721,312 1,172,403,335 68,722,892 - 1,783,708,841 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 27,340,542 - 215,890,723 25,005,942 - 268,237,207 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (20,176,354) (24,403,329) - (44,579,683) 

31 ธันวาคม 2560 - 561,201,844 8,721,312 1,368,117,704 69,325,505 - 2,007,366,365 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธันวาคม 2559 206,132,665 294,444,698 29,629 538,026,137 75,594,132 43,483,290 1,157,710,551 

31 ธันวาคม 2560 206,132,665 267,104,156 29,629 436,969,151 69,588,725 27,389,848 1,007,214,174 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี        
2559       280,965,035 

2560       268,237,207 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว
แต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 1,024.4 
ล้านบาท และ 851.9 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองใช้ส านักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 62.1 ล้าน
บาท และ 65.4 ล้านบาท ตามล าดับ 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ                                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา รวม 

รำคำทุน    
1 มกราคม 2559 430,395,595 43,680,975 474,076,570 
ซ้ือเพิ่ม 77,489,702 2,212,546 79,702,248 

โอนเข้า (ออก) 19,390,000 (19,390,000) - 

31 ธันวาคม 2559 527,275,297 26,503,521 553,778,818 
ซ้ือเพิ่ม 18,319,061 3,640,011 21,959,072 
จ าหน่าย/ ตัดจ าหน่าย (31,238,608) - (31,238,608) 

โอนเข้า (ออก) 26,503,521 (26,503,521) - 

31 ธันวาคม 2560 540,859,271 3,640,011 544,499,282 

กำรตัดจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกราคม 2559 200,958,100 - 200,958,100 

ค่าตัดจ าหน่าย 50,479,981 - 50,479,981 

31 ธันวาคม 2559 251,438,081 - 251,438,081 
ค่าตัดจ าหน่าย 72,738,306 - 72,738,306 

ค่าตัดจ าหน่ายส่วนที่จ าหน่าย (6,256,280) - (6,256,280) 

31 ธันวาคม 2560 317,920,107 - 317,920,107 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ    

31 ธันวาคม 2559 24,982,328 - 24,982,328 

31 ธันวาคม 2560 - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

31 ธันวาคม 2559 250,854,888 26,503,521 277,358,409 

31 ธันวาคม 2560 222,939,164 3,640,011 226,579,175 

ค่ำตัดจ ำหนำ่ยส ำหรับปี    

2559   50,479,981 

2560   72,738,306 



 

31 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจ าหน่าย
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
124.7 ล้านบาท และ 111.1 ล้านบาท ตามล าดับ 

16. สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

16.1 สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ /หนี้สินภาษี เงินได้รอตัดบัญชี 
ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                
ตามวิธีส่วนได้เสีย                                         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,040,752 17,636,432 1,404,320 (3,494,800) 
ส ารองเบี้ยประกันภัย 161,663,994 167,237,780 (5,573,786) 12,708,127 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 403,860,729 428,915,316 (25,054,587) (37,241,160) 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน  66,265,177 69,120,229 (2,855,052) 9,708,264 

ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 80,383,677 64,784,554 15,599,123 5,587,032 

อื่นๆ 8,050,583 10,912,231 (2,861,648) (1,407,289) 

รวม 739,264,912 758,606,542   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 5,762,478,811 5,516,836,792 (245,642,019) 568,532,604 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 143,144 990,395 847,251 (848,466) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 16,108,118 14,595,679 (1,512,439) (1,743,757) 
รวม 5,778,730,073 5,532,422,866   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,039,465,161 4,773,816,324   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   (265,648,837) 551,800,555 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:     
-  ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (20,854,069) (15,883,583) 
-  ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (244,794,768) 567,684,138 

   (265,648,837) 551,800,555 
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  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ                                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,040,752 17,636,432 1,404,320 (3,494,800) 
ส ารองเบี้ยประกันภัย 161,663,994 167,237,780 (5,573,786) 12,708,127 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 403,860,729 428,915,316 (25,054,587) (37,241,160) 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน  66,265,177 69,120,229 (2,855,052) 9,708,264 

ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 80,383,677 64,784,554 15,599,123 5,587,032 

อื่นๆ 8,050,583 10,912,231 (2,861,648) (1,407,289) 

รวม 739,264,912 758,606,542   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 5,762,478,811 5,516,836,792 (245,642,019) 568,532,604 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 143,144 990,395 847,251 (848,466) 

รวม 5,762,621,955 5,517,827,187   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  5,023,357,043 4,759,220,645   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   (264,136,398) 553,544,312 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:     
-  ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (19,341,630) (14,139,826) 
-  ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (244,794,768) 567,684,138 

   (264,136,398) 553,544,312 
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16.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี (338,351,134) (380,223,246) (338,351,134) (380,223,246) 
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (20,854,069) (15,883,583) (19,341,630) (14,139,826) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (359,205,203) (396,106,829) (357,692,764) (394,363,072) 

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณก าไรทางบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                    
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                  

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

     
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,762,302,670 2,821,894,488 2,754,740,473 2,813,175,705 

อัตราภาษีเงินได้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (552,460,534) (564,378,898) (550,948,095) (562,635,141) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี 194,669,387 168,289,167 194,669,387 168,289,167 

อื่น ๆ  (1,414,056) (17,098) (1,414,056) (17,098) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (359,205,203) (396,106,829) (357,692,764) (394,363,072) 



 

34 

17. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย  

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 6,024,121,001 (3,272,231,190) 2,751,889,811 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 398,061,459 (66,735,574) 331,325,885 

ส ารองเบี้ยประกันภัย    

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 7,340,161,143 (2,148,429,161) 5,191,731,982 

รวม 13,762,343,603 (5,487,395,925) 8,274,947,678 
 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 5,717,486,956 (2,743,278,949) 2,974,208,007 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 364,043,881 (18,442,735) 345,601,146 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    

   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 7,399,140,681 (2,124,622,742) 5,274,517,939 

รวม 13,480,671,518 (4,886,344,426) 8,594,327,092 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยถึงแม้ว่าฝ่าย
บริหารจะบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯยังจ าเป็นต้องเปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกันทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความ
เสียหายสุทธิ 
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17.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559 
   
ยอดคงเหลือต้นปี 6,081,530,837 6,683,116,552 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน 8,453,995,159 7,156,500,946 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 ที่เกิดขึ้นในปีก่อน (140,591,841) (151,777,644) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการค านวณ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 619,713 (11,773,302) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (7,973,371,408) (7,594,535,715) 
ยอดคงเหลือปลายปี 6,422,182,460 6,081,530,837 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ
จ านวน 246.7 ล้านบาทและ 403.5 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส ารองค่าสินไหมทดแทน รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนจากเหตุ
อุทกภัยในปี 2554 จ านวนประมาณ 46.3 ล้านบาท และ 177.3 ล้านบาท ตามล าดับ 
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17.2 ตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :  
   

 
    - ณ ส้ินปีอุบัติเหต ุ  8,244 5,097 6,854 7,101 7,157 8,454  

 - หน่ึงปีถัดไป  9,127 5,562 7,359 7,382 7,407   
 - สองปีถัดไป  8,584 5,928 6,846 6,947    
 - สามปีถัดไป  8,397 5,709 6,693     
 - ส่ีปีถัดไป  8,334 5,672      

 - ห้าปีถัดไป  8,259       
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ ์  

 
8,259 

 
5,672 

 
6,693 

 
6,949 

 
7,362 

 
8,754  

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (8,185) (5,645) (6,520) (6,561) (6,495) (4,922)  

รวม 674 74 27 173 388 867 3,832 6,035 

การรับประกันภัยต่อตามสัญญา        270 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้     

 

  117 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ     

 
  6,422 

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :  
   

 
    - ณ ส้ินปีอุบัติเหต ุ  3,554 4,251 5,082 5,414 5,415 5,724  

 - หน่ึงปีถัดไป  3,784 4,521 5,267 5,720 5,549   
 - สองปีถัดไป  3,712 4,500 5,119 5,389    
 - สามปีถัดไป  3,701 4,283 4,983     
 - ส่ีปีถัดไป  3,566 4,261      

 - ห้าปีถัดไป  3,546       
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ ์  

 
3,546 

 
4,261 

 
4,983 

 
5,390 

 
5,500 

 
5,963  

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (3,544) (4,258) (4,956) (5,289) (5,101) (4,012)  

รวม 213 2 3 27 101 399 1,951 2,696 

การรับประกันภัยต่อตามสัญญา        270 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้     

 
  117 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ        3,083 
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17.3 ข้อสมมติ 

ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังน้ี 

(ก) ข้อสมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯได้มีการประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูล            
ในอดีต ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยจ าแนกที่เป็น
ข้อมูลก่อนและหลังการเอาประกันภัยต่อตามปีอุบัติเหตุ และระยะเวลาการพัฒนาการค่าสินไหม
ทดแทน บริษัทฯเลือกใช้ค่าที่สูงที่สุดระหว่างค่าที่ค านวณได้จากสินไหมจ่ายและสินไหมที่เกิดขึ้นแต่
ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดจากมหันตภัย ทั้งนี้  การค านวณโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น                 
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการแยกข้อมูลค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจากการค านวณเพื่อ
ขจัดความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนส าหรับรายการขนาดใหญ่
ดังกล่าวเป็นกรณีๆ ในการประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทน 

(ข) ข้อสมมติในเร่ืองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่าย
อาคารสถานที่และค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยก าหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหม
ทดแทนจ่าย  

17.4 ส ำรองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2560 2559 

   
ยอดคงเหลือต้นปี 7,399,140,681 7,271,855,700 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับปี 15,940,906,580 16,031,323,734 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้ (15,999,886,118) (15,904,038,753) 
ยอดคงเหลือปลายปี 7,340,161,143 7,399,140,681 
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17.5 ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2560 2559 

   
ยอดคงเหลือต้นปี 4,279,482,220 4,320,166,720 
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี ้ 3,287,671,653 2,855,251,103 
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี ้ (3,226,285,385) (2,895,935,603) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,340,868,488 4,279,482,220 

18. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2560 2559 

   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 1,045,802,502 1,019,925,074 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 1,005,714,067 911,786,560 
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 2,051,516,569 1,931,711,634 
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19. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 รายการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจากงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            

วิธีส่วนได้เสียและ                                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 

   
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี 318,970,794 295,277,965 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :   
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 28,564,608 31,229,312 
ต้นทุนดอกเบี้ย 12,758,832 11,811,119 

ส่วนที่รับรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดจาก   
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 5,472,052 2,886,125 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,235,799) (7,128,455) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (13,327,824) (15,105,272) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี 351,202,663 318,970,794 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 
1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 11.2 ล้านบาท และ 12.9 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯประมาณ 11.4 ปี และ 11.7 ปี ตามล าดับ 
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 ข้อสมมตหิลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี ้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            
วิธีส่วนได้เสียและ                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อัตราคิดลด 4.0 4.0 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 6.0 6.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  1.6 - 24.0 1.2 - 25.0 
 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)   

ข้อสมมตทิี่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                                                                       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                            
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                                                                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                            

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 +1% -1% +1% -1% 
     
อัตราคิดลด (45.8) 53.7 (32.4) 38.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือน  49.8 (43.3) 34.8 (30.2) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจ านวนพนักงาน (17.6) 19.5 (12.9) 14.3 
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20. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            

วิธีส่วนได้เสียและ                                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 70,996,144 75,768,097 
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ าหน่าย (5,989,420) (7,083,018) 
รวม 65,006,724 68,685,079 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (21,867,909) (21,316,211) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง 
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 43,138,815 47,368,868 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และ
ยานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงิน
ดังนี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            
วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

    
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 24,814,935 46,181,209 70,996,144 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (2,947,026) (3,042,394) (5,989,420) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 21,867,909 43,138,815 65,006,724 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                            
วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

    
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 24,556,110 51,211,987 75,768,097 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (3,239,899) (3,843,119) (7,083,018) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 21,316,211 47,368,868 68,685,079 

21. ทุนเรือนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีจ านวนทุนจดทะเบียน  ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว ซึ่ง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 
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23. ข้อมูลตำมส่วนงำน/ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่  

23.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
บริษัทคือประธานกรรมการ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืน  

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม 
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพย์รวมและ
หนี้สินรวมในงบการเงิน 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,553,267,752 427,815,934 6,101,855,585 7,857,967,309 15,940,906,580 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ (474,984,893) (224,070,768) (175,098,813) (4,108,222,080) (4,982,376,554) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,078,282,859 203,745,166 5,926,756,772 3,749,745,229 10,958,530,026 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง      
   ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน   14,895,406 (3,380,303) 256,797,511 (185,526,657) 82,785,957 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,093,178,265 200,364,863 6,183,554,283 3,564,218,572 11,041,315,983 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 219,126,485 78,421,101 45,531,267 720,619,312 1,063,698,165 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 1,312,304,750 278,785,964 6,229,085,550 4,284,837,884 12,105,014,148 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 161,464,740 30,615,865 3,975,314,148 1,530,476,472 5,697,871,225 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 355,952,450 45,514,354 887,104,425 811,644,697 2,100,215,926 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 250,115,184 62,977,070 760,391,374 846,850,156 1,920,333,784 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 767,532,374 139,107,289 5,622,809,947 3,188,971,325 9,718,420,935 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 544,772,376 139,678,675 606,275,603 1,095,866,559 2,386,593,213 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     12,017,730 

รายได้จากการลงทุน     1,139,395,395 
ก าไรจากเงินลงทุน      124,136,764 
รายได้อ่ืน     180,074,950 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     (986,582,063) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (89,715,156) 
ต้นทุนทางการเงิน     (3,618,163) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้     2,762,302,670 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (359,205,203) 

ก ำไรส ำหรับปี     2,403,097,467 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,604,619,589 379,618,051 6,607,604,820 7,439,481,274 16,031,323,734 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ (526,348,902) (184,498,505) (206,944,073) (4,017,709,651) (4,935,501,131) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,078,270,687 195,119,546 6,400,660,747 3,421,771,623 11,095,822,603 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง      
   ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน   (9,961,912) 2,280,693 84,143,396 (110,702,774) (34,240,597) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,068,308,775 197,400,239 6,484,804,143 3,311,068,849 11,061,582,006 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 201,204,916 76,386,377 54,437,384 691,412,425 1,023,441,102 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 1,269,513,691 273,786,616 6,539,241,527 4,002,481,274 12,085,023,108 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสนิไหมทดแทนสุทธิ 60,564,260 33,221,771 4,137,772,552 1,331,740,913 5,563,299,496 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 400,695,494 43,311,864 964,753,243 753,235,495 2,161,996,096 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 260,114,702 70,090,437 678,678,301 797,667,536 1,806,550,976 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 721,374,456 146,624,072 5,781,204,096 2,882,643,944 9,531,846,568 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 548,139,235 127,162,544 758,037,431 1,119,837,330 2,553,176,540 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     8,718,783 

รายได้จากการลงทุน     1,125,896,120 
ก าไรจากเงินลงทุน      69,833,861 
รายได้อ่ืน     168,304,485 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     (1,012,931,583) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (87,335,936) 
ต้นทุนทางการเงิน     (3,767,782) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้     2,821,894,488 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (396,106,829) 

ก ำไรส ำหรับปี     2,425,787,659 
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 สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน 

ส่วนท่ี                      
ปันส่วนไม่ได้ รวม 

สินทรัพย์        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 644,824,302 245,621,730 759,939,181 6,330,752,962 7,981,138,175 52,121,642,186 60,102,780,361 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  718,720,658 218,168,993 933,041,189 5,406,723,083 7,276,653,923 50,055,949,195 57,332,603,118 

หนี้สิน        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 3,349,900,257 354,963,279 5,024,733,940 8,819,112,529 17,548,710,005 7,498,628,411 24,957,338,416 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  3,441,907,531 339,951,702 5,574,198,189 7,578,961,298 16,935,018,720 7,143,855,522 24,078,874,242 

23.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

23.3 ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

24. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 429,829,528 412,905,262 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 370,627,270 384,468,094 
ค่าภาษีอากร 1,940,409 711,490 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (129,316,020) (2,084,330) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 313,500,876 216,931,067 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 986,582,063 1,012,931,583 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 5,314,786,349 5,192,863,459 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100,215,926 2,161,996,096 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 535,187,194 502,555,158 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,151,241,211 1,081,018,771 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 781,692,658 782,830,823 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 910,620,834 909,403,311 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 973,982 1,446,469 
ต้นทุนทางการเงิน 3,618,163 3,767,782 
รวม 10,798,336,317 10,635,881,869 

26. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินที่
บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 56.9 ล้านบาท 
และ 54.6 ล้านบาท ตามล าดับ 

27. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน             
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
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28. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2560 และ 2559 มีดังนี ้

 
อนุมัติโดย 

จ านวน 
เงินปันผลรวม 

จ านวน 
เงินปันผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   ส าหรับปี 2560 ครั้งที่ 4/60 เมื่อวันที่   
 10 พฤศจิกายน 2560 319.4 3.00 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   ส าหรับปี 2560 ครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่   
 11 สิงหาคม 2560 319.4 3.00 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   ส าหรับปี 2560 ครั้งที่ 2/60 เมื่อวันที่   
 12 พฤษภาคม 2560 319.4 3.00 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2559 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
 ประจ าปีครั้งที่ 24   
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 532.3 5.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2560  1,490.5 14.00 
 

 
อนุมัติโดย 

จ านวน 
เงินปันผลรวม 

จ านวน 
เงินปันผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   ส าหรับปี 2559 ครั้งที่ 4/59 เมื่อวันที่   
 11 พฤศจิกายน 2559 319.4 3.00 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   ส าหรับปี 2559 ครั้งที่ 3/59 เมื่อวันที่   
 15 สิงหาคม 2559 319.4 3.00 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   ส าหรับปี 2559 ครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่   
 13 พฤษภาคม 2559 319.4 3.00 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2558 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
 ประจ าปีครั้งที่ 23   
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 399.3 3.75 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างป ี2559  1,357.5 12.75 
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29. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

29.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกันบริษัทฯค านึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น เป็นบริษัทร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
Asia Insurance (Investments) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จ ากัด ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)(2) ประกันภัย การถือหุ้น 
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)(1) ประกันชีวิต การถือหุ้น 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ ากัด ประกันวินาศภัย การถือหุ้น 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน)(2) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้น 
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)(2) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้น 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ การถือหุ้น 
บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด(2) บรรจุภัณฑ์ การถือหุ้น 
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การถือหุ้น 
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด(3) บริการเฉพาะกิจ การถือหุ้น 
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จ ากัด(2) บันเทิงและสันทนาการ การถือหุ้น 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด(2) ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ การถือหุ้น 
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จ ากัด(2) ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้น 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์ บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
(1)  ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นที่มีการถือหุ้นระหว่างกันในสัดส่วนที่ต่ ากว่าอัตรา                

ร้อยละ 10 ของทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
(2)  ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีกรรมการร่วมกันและมีการถือหุ้นระหว่างกันในสัดส่วนที่ต่ ากว่า

อัตราร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
(3)  บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวออกไป

ทั้งหมด 
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29.2  รำยกำรท่ีส ำคัญกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่ส าคัญได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                               

31 ธันวาคม  
 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รายได ้    
เบี้ยประกันภัยรับ 498,816 485,297 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย 
ค่าบ าเหน็จรับ 106,160 163,239 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ                

ตามประเภทของการประกันภัยและ                
สัญญาประกันต่อ 

ดอกเบี้ยรับ(1) 88,435 108,778 อตัราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท                 
ที่เกี่ยวข้องกันให้กับลูกค้าทั่วไป 

เงินปันผลรับ(1) 609,242(4)   589,189 ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ(2) 1,685 2,007 อัตราเดียวกับที่บริษัทฯคิดกับลูกค้าทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย    
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ 356,970 528,490 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตาม

ประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (โอนกลับ) (189,907) (227,518) ตามที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 34,362 38,399 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย 
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล(3) 282 312 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน             

คิดกับลูกค้าทั่วไป 
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์(3) 565 315 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                

คิดกับลูกค้าทั่วไป 
(1) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(4) รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12.2 
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29.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงค้างที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม   
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน 80,541 72,978 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
เงินฝากสถาบันการเงิน 5,301,523 6,038,766 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 21,129 32,920 
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (รวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับ) 151 151 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 5,622 5,116 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 14,259 9,953 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
 หุ้นทุน 30,166,833 29,645,183 
 หุ้นกู้ 102,990 104,936 
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน 471,658 692,474 
เงินให้กู้ยืม - 258,978 
สินทรัพย์อื่น   
เงินมัดจ าและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ  37,565 37,919 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 106,248 114,884 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 32,128 38,556 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน - 7 

หนี้สินอื่น   
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 486 920 
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ 1,672 209 
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29.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารส าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 

   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 93.5 89.0 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (0.4) 6.5 
รวม 93.1 95.5 

30. ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ำกัดและติดภำระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงิน
ส ารองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ าประกันกับธนาคาร ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 14.0 14.1 14.0 14.6 

จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
หุ้นสามัญ 35.2 169.8 35.2 152.6 
พันธบัตรรัฐบาล 766.0 778.6 856.0 863.0 
หุ้นกู ้ 250.0 259.3 150.0 156.1 
 1,051.2 1,207.7 1,041.2 1,171.7 

ค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

ค้ ำประกันกำรปฏิบัติงำน     

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 49.3 50.6 204.1 204.1 

ค้ ำประกันหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 
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31. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 
   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี 236,600,804 197,902,328 
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี 38,416,274 38,698,476 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี 275,017,078 236,600,804 

32. หนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้นภำยหน้ำและภำระผูกพัน 

32.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 33 ปี 
ส าหรับการเช่าที่ดินและ มากกว่า 3 ปีส าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานทีบ่อกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 31 ธันวาคม 

จ่ายช าระ 2560 2559 
   

ภายใน 1 ปี 24 25 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 102 98 
เกินกว่า 5 ปี 118 145 

32.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่ง ต่อเติมอาคาร
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 12.7 ล้านบาท และ 42.2 ล้านบาท ตามล าดับ 
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32.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีคดถีูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวนประมาณ 2,351.0 ล้านบาท 
และ 2,146.9 ล้านบาท ตามล าดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด 
โดยความรับผิดของบริษัทฯจ ากัดอยู่ที่มูลค่าที่ต่ ากว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าวคิด
เป็นจ านวนรวม 1,317.9 ล้านบาท และ 1,482.8 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้
พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจ านวนประมาณ 428.2 ล้านบาท และ 
429.4 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันดังกล่าว  

33. ควำมเสี่ยงของบริษัทประกันวินำศภัย 

33.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย 

 บริษัทฯให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากการรับประกันภัยถือเป็น    
การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการก าหนดนโยบายในการรับประกันภัยที่รอบคอบ 
สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง นโยบายการจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม และได้มี
การก าหนดนโยบายการท าประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ
เสี่ยงด้านเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต้องไม่ต่ ากว่าที่บริษัทฯก าหนดและ
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาสัดส่วนการรับ
ประกันภัยในแต่ละผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที่
บริษัทฯก าหนด 

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย 
 (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2560 

 ส ารอง                 
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ

ประกันภัยต่อ 

ส ารอง                 
เบี้ยประกันภัย

ส่วนที่           
ประกันภัยต่อ สุทธิ 

ส ารอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ 

ส ารอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

       
อัคคีภัย 786,521,576 (230,378,743) 556,142,833 622,579,970 (262,133,657) 360,446,313 
ทางทะเลและขนส่ง 124,385,709 (62,556,704) 61,829,005 173,570,932 (107,211,603) 66,359,329 
รถยนต์ 3,135,290,603 (85,901,871) 3,049,388,732 1,847,925,961 (40,847,938) 1,807,078,023 
เบ็ดเตล็ด 3,293,963,255 (1,769,591,843) 1,524,371,412 3,778,105,597 (2,928,773,566) 849,332,031 

รวม 7,340,161,143 (2,148,429,161) 5,191,731,982 6,422,182,460 (3,338,966,764) 3,083,215,696 
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 (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2559 
 2560 2559 
 ส ารอง                 

เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ

ประกันภัยต่อ 

ส ารอง                 
เบี้ยประกันภัย

ส่วนที่           
ประกันภัยต่อ สุทธิ 

ส ารอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ 

ส ารอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

       
อัคคีภัย 842,299,462 (271,261,223) 571,038,239 739,575,680 (268,334,534) 471,241,146 
ทางทะเลและขนส่ง 111,887,306 (53,438,604) 58,448,702 182,154,884 (101,081,445) 81,073,439 
รถยนต์ 3,408,340,573 (102,154,330) 3,306,186,243 2,102,714,426 (50,481,579) 2,052,232,847 
เบ็ดเตล็ด 3,036,613,340 (1,697,768,585) 1,338,844,755 3,057,085,847 (2,341,824,126) 715,261,721 
รวม 7,399,140,681 (2,124,622,742) 5,274,517,939 6,081,530,837 (2,761,721,684) 3,319,809,153 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อันเนื่องมาจากความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่ของการเกิดความเสียหาย
มูลค่าความเสียหายต่อคร้ังหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 

ข้อสมมติ                     
ที่เปลี่ยนแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ก่อนการ                
ประกันภัยต่อ  

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) หลังการ                      
ประกันภัยต่อ  

ก าไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

      
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10 % 845.4 572.4 (572.4) (457.9) 
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย -10 % (845.4) (572.4) 572.4 457.9 
จ านวนเคลมเฉลี่ย +10 % 845.4 572.4 (572.4) (457.9) 
จ านวนเคลมเฉลี่ย -10 % (845.4) (572.4) 572.4 457.9 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม 2559 

 

ข้อสมมติ                     
ที่เปลี่ยนแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ก่อนการ                
ประกันภัยต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) หลังการ                      
ประกันภัยต่อ 

ก าไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

      
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10 % 715.7 541.5 (541.5) (433.2) 
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย -10 % (715.7) (541.5) 541.5 433.2 
จ านวนเคลมเฉลี่ย +10 % 715.7 541.5 (541.5) (433.2) 
จ านวนเคลมเฉลี่ย -10 % (715.7) (541.5) 541.5 433.2 
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33.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจาก
การประกันภัยต่ออยู่ในระดับต่ าเนื่องจาก  ผู้ เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯกระจาย
อยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมี
การท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับ
ประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการ
เอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเร่ืองการประกันภัย
ต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว  และมี
กระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอาประกันภัย  ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงก าหนดให้ตัวแทนและนายหน้าน าหลักทรัพย์มาค้ าประกันตามวงเงินตามที่บริษัทฯ  ก าหนด
ทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จ านองอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการหลายรายที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ที่น ามาจ านองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ
จะได้รับช าระหนี้และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อก าหนดของ คปภ.  
และจะพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้  ตามมาตรฐานการ
วิเคราะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมก าหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
และติดตามกระแสเงินที่ได้รับช าระในแต่ละเดือน รวมถึงความสม่ าเสมอในการช าระหนี้ของลูกหนี้ 

จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืม 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินให้กู้ยืมต่ า เน่ืองจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่
ของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯพบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดในสัญญาเงินกู้อย่างมีสาระส าคัญ บริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหม่ส าหรับเงิน
ให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ผู้กู้ไม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้ เน่ืองจากเป็น
เงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและผู้กู้ 

บริษัทฯ ท าการติดตามการก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อก าหนดระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบก าหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตรา
สารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจ านวนเงินที่ครบก าหนด 
ทุก ๆ เดือนในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน ท าให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่     
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่     
 หรือวันครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน   ปรับขึ้นลงตาม ไม่มี  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 270,000,000 - - 127,004,620 2,579,000 399,583,620 0.38 - 1.35 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์        

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 899,427,207 865,915,565 199,537,280 - - 1,964,880,052 1.34 - 4.50 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 365,665,888 972,252,441 - - - 1,337,918,329 2.21 - 4.71 
ตราสารทุน - - - - 36,465,250,254 36,465,250,254 - 
เงินฝากสถาบันการเงิน 8,051,575,864 - - - - 8,051,575,864 1.25 - 2.00 

เงินให้กู้ยืม - - 53,891,402 1,305,416,770 - 1,359,308,172 4.00 - 7.00 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 2,401,046,091 2,401,046,091 - 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 3,338,966,764 3,338,966,764 - 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 239,202,038 239,202,038 - 
หน้ีสินสัญญำประกันภัย        
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย -    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 6,422,182,460 6,422,182,460 - 
เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ - - - - 2,051,516,569 2,051,516,569 - 
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(หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่     
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่     
 หรือวันครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน   ปรับขึ้นลงตาม ไม่มี  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260,000,000 - - 149,633,206 2,851,115 412,484,321 0.05 - 1.00 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์        

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,376,319,914 334,067,230 191,136,080 - - 1,901,523,224 1.49 - 4.50 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 149,310,252 914,561,835 51,940,755 - - 1,115,812,842 2.52 - 4.71 
ตราสารทุน - - - - 34,808,865,250 34,808,865,250 - 
เงินฝากสถาบันการเงิน 7,830,655,955 - - - - 7,830,655,955 1.25 - 2.00 

เงินให้กู้ยืม - - 39,828,126 1,387,543,484 - 1,427,371,610 4.00 - 7.00 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 2,301,967,498 2,301,967,498 - 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 2,761,721,684 2,761,721,684 - 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 131,230,580 131,230,580 - 
หน้ีสินสัญญำประกันภัย        
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย -    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 6,081,530,837 6,081,530,837 - 
เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ - - - - 1,931,711,634 1,931,711,634 - 

(ค) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยและการท า
ประกันภัยต่อกับบริษัทประกันวินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯไม่ได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น 

บริษัทฯอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน  (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ ย  (Interest Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign 
Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด  และ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนด้วยวิธีการประเมินและแบบจ าลองต่างๆ เช่น Value at 
Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯจะยังคงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดังนี ้

สกุลเงิน 
สินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
หนี้สิน                                        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 416.4 331.5 382.6 324.6 32.641 35.784 
ฮ่องกงดอลล่าร์ 6.4 14.7 - - 4.174 4.613 
อินโดนีเซียรูเปีย 1.8 1.9 - - 0.002 0.003 
ยูโรอังกฤษ 0.6 - 1.5 1.2 38.975 37.707 
เยนญี่ปุ่น 0.2 0.2 - - 0.289 0.307 

(ง) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่งอาจท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงิน  

บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีความสามารถในการท า
ก าไร มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากนโยบาย
ภาครัฐโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว  ซึ่งจะสามารถลด
ความผันผวนของราคาตราสารทุนได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคา
จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

(จ) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบ
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม
ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 

บริษัทฯจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งมีสภาพคล่องสูงส ารองไว้ส าหรับค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน โดยก าหนดให้เงินฝากครบก าหนดในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน  
ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ ที่วางไว้ และอีกส่วนหน่ึง
บริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด  สภาพคล่องสูง และสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
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 วันที่ครบก าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 มีดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

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

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 129,583,620 270,000,000 - - - 399,583,620 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 9,316,668,959 1,838,168,006 199,537,280 36,465,250,254 47,819,624,499 
เงินให้กู้ยืม - 830,280,484 171,857,749 357,169,939 - 1,359,308,172 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       
เบ้ียประกันภัยค้างรับ - 2,401,046,091 - - - 2,401,046,091 
สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ - 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - 1,994,813,696 1,344,153,068 - - 3,338,966,764 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 239,202,038 - - - 239,202,038 
หนี้สินสัญญำประกันภัย       
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - 

ส ารองสินไหมทดแทน - 3,836,832,899 2,585,349,561 - - 6,422,182,460 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 2,051,516,569 - - - 2,051,516,569 

 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2559 

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

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 152,484,321 260,000,000 - - - 412,484,321 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 9,356,286,121 1,248,629,065 243,076,835 34,808,865,250 45,656,857,271 
เงินให้กู้ยืม - 641,043,913 324,494,795 461,832,902 - 1,427,371,610 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       
เบ้ียประกันภัยค้างรับ - 2,301,967,498 - - - 2,301,967,498 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน - 1,157,589,351 838,728,063 765,404,270 - 2,761,721,684 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 131,230,580 - - - 131,230,580 
หนี้สินสัญญำประกันภัย       
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - 

ส ารองสินไหมทดแทน - 3,548,527,962 2,533,002,875 - - 6,081,530,837 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 1,931,711,634 - - - 1,931,711,634 
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33.3  มูลค่ำยุติธรรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,964,880,052 - 1,964,880,052 - 1,964,880,052 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,337,918,329 - 1,337,918,329 - 1,337,918,329 
ตราสารทุน 35,755,329,572 34,857,099,364 898,230,208 - 35,755,329,572 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 399,583,620 399,583,620 - - 399,583,620 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์      
 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 8,051,575,864 8,051,575,864 - - 8,051,575,864 
 เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 709,920,682 - - 2,346,704,102 2,346,704,102 
เงินให้กู้ยืม  1,359,308,172 - - 1,313,079,868 1,313,079,868 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 169,666,034 - - 205,998,916 205,998,916 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,901,523,224 - 1,901,523,224 - 1,901,523,224 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,115,812,842 - 1,115,812,842 - 1,115,812,842 
ตราสารทุน 34,121,692,568 33,227,491,473 894,201,095 - 34,121,692,568 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 412,484,321 412,484,321 - - 412,484,321 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์      

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 7,830,655,955 7,830,655,955 - - 7,830,655,955 
 เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 687,172,682 - - 2,341,789,968 2,341,789,968 
เงินให้กู้ยืม  1,427,371,610 - - 1,377,316,269 1,377,316,269 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 186,895,663 - - 241,701,482 241,701,482 

การจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 4.19 และในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่
อยู่ในความต้องการของตลาด ค านวณโดยใช้วิธีการทางการตลาด เช่น อัตราส่วนของราคาต่อมูลค่า
ตามบัญชีหรือใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้                        
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่
ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(ง) เงินให้สินเชื่อแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้
วิธีพิจารณารายได้และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองและด ารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

 


