บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯ
ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
ในปี 2561 บริษัทฯมีรำยได้เบี้ยประกันภัยรับจำนวน 17,326 ล้ำนบำท บริษัทฯรับประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย
รำยย่อยผ่ำนนำยหน้ำและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำนวนมำก โดยอำศัยระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศในกำรคำนวณและบันทึกกำรรับรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรำยได้ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำร
ตรวจสอบรำยได้เบี้ยประกันภัยรับว่ำได้รับรู้ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคำนวณ
และกำรบันทึกรับรู้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรำยงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและ
สอบทำนข้อมูลกรมธรรม์และรำยกำรสลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯออกในระหว่ำงปีและภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบรำยได้เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตำมประเภทกำรรับ
ประกันภัยและสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ทำผ่ำนใบสำคัญทั่วไป
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สารองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีสำรองค่ำสินไหมทดแทนจำนวน 6,460 ล้ำนบำท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย) คิดเป็นอัตรำร้อยละ 25 ของหนี้สินรวม สำรองค่ำสินไหมทดแทนเป็นประมำณกำร
สำรองในส่วนของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับรำยงำน สำรองดังกล่ำวคำนวณ
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสมมติบำงประกำรที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงของฝ่ำยบริหำรใน
กำรประมำณกำรสำรองดังกล่ำว ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญต่อควำมเพียงพอของสำรองค่ำสินไหมทดแทน
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกสำรองค่ำสินไหม
ทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและกำรคำนวณสำรองค่ำสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลกำร
เรียกร้องค่ำสินไหมกับแฟ้มสินไหมรำยใหญ่ วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลควำมถี่ของกำรเกิดควำมเสียหำยและ
มูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ใช้ผ้เู ชี่ยวชำญสุ่มสอบทำนแบบจำลองในกำร
คำนวณสำรองค่ำสินไหมทดแทนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยอย่ำงเป็นอิสระ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมียอดคงค้ำงของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สินทรัพย์จำกกำรประกันต่อ (สำรอง
ค่ำสินไหมทดแทนที่เรียกคืนจำกบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อเป็นจำนวนรวม 9,102
ล้ำนบำท (ก่อนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวม 61 ล้ำนบำท) คิดเป็นอัตรำร้อยละ 15 ของ
สินทรัพย์รวม กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ดังกล่ำวนั้น ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
พิจำรณำข้อสมมติบำงประกำรเพื่อคำนวณผลขำดทุนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บจำกลูกหนี้ดังกล่ำวไม่ได้ ดังนั้น
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญต่อควำมเพียงพอของค่ำเผื่อดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวกับกำรรับชำระหนีจ้ ำกนำยหน้ำ ตัวแทน
และบริษัทประกันภัยต่อ กำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
สุ่มทดสอบข้อมูลและวิธีกำรที่บริษัทฯใช้ในกำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กำรคำนวณอำยุคงค้ำงและกำร
คำนวณค่ำเผื่อดังกล่ำว
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไปที่แสดงในรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนรวม 817 ล้ำนบำท ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำผู้บริหำรจำเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรพิจำรณำใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำและข้อสมมติบำงประกำรที่ต้องใช้ในกำรประเมิน
มูลค่ำ อำทิ อัตรำคิดลด อัตรำกำรเติบโตและประมำณกำรรำยได้ในอนำคต เป็นต้น กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดที่แต่ละกิจกำรจะได้รับซึ่งมีควำมไม่แน่นอน ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้
ควำมสำคัญต่อควำมเพียงพอของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเลือกใช้และสุ่มทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้
ในกำรประเมินมูลค่ำโดยกำรเปรียบเทียบอัตรำคิดลดที่ใช้กับข้อมูลอุตสำหกรรม และเปรียบเทียบประมำณกำร
กระแสเงินสดกับข้อมูลผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มอุตสำหกรรมและสุ่มทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรม
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ หำกในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำ
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่
พบว่ำมีเรื่องดังกล่ำวที่ต้องรำยงำน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำร
ที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน

•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดทำ

•

สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร และ
สรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำร
เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้

•

ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มี
ส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคาร - สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

8
9

419,566,786
2,704,395,600
41,426,814
6,100,713,107
236,156,098

399,583,620
2,401,046,091
94,695,499
5,487,395,925
239,202,038

419,566,786
2,704,395,600
41,426,814
6,100,713,107
236,156,098

399,583,620
2,401,046,091
94,695,499
5,487,395,925
239,202,038

10
11
12.1
13
14
15

47,951,308,972
1,440,401,559
227,741,827
152,436,405
814,168,460
164,773,921

47,819,624,499
1,359,308,172
214,935,714
169,666,034
1,007,214,174
226,579,175

47,951,308,972
1,440,401,559
129,395,722
152,436,405
814,168,460
164,773,921

47,819,624,499
1,359,308,172
134,395,122
169,666,034
1,007,214,174
226,579,175

43,940,582
323,179,168
60,620,209,299

48,954,088
634,575,332
60,102,780,361

43,940,582
323,179,168
60,521,863,194

48,954,088
634,575,332
60,022,239,769
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บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส้ นิ อื่น
เบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

17
18
19
16.1

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

14,735,598,920
2,178,929,186
168,637,153
381,189,307
4,724,428,194

13,762,343,603
2,051,516,569
112,217,882
351,202,663
5,039,465,161

14,735,598,920
2,178,929,186
168,637,153
381,189,307
4,704,758,973

13,762,343,603
2,051,516,569
112,217,882
351,202,663
5,023,357,043

1,868,685,541
367,452,819
574,301,037
53,864,179
691,758,762
25,744,845,098

1,802,396,156
333,856,726
635,001,045
65,006,724
804,331,887
24,957,338,416

1,868,685,541
367,452,819
574,301,037
53,864,179
691,758,762
25,725,175,877

1,802,396,156
333,856,726
635,001,045
65,006,724
804,331,887
24,941,230,298

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

106,470,000
3,100,000,000
7,302,708,577
21,858,985,624
34,875,364,201
60,620,209,299
-

106,470,000
3,100,000,000
6,381,856,699
23,049,915,246
35,145,441,945
60,102,780,361
-

106,470,000
3,100,000,000
7,224,031,693
21,858,985,624
34,796,687,317
60,521,863,194
-

106,470,000
3,100,000,000
6,317,424,225
23,049,915,246
35,081,009,471
60,022,239,769

21

22

กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก: เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ ังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม)
ลดจากปีก่อน
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ ือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึง่ แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย
12.2
รายได้จากการลงทุน
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
24
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
25
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
16.2
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น:
27
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17,326,215,295
(5,388,103,958)
11,938,111,337

15,940,906,580
(4,982,376,554)
10,958,530,026

17,326,215,295
(5,388,103,958)
11,938,111,337

15,940,906,580
(4,982,376,554)
10,958,530,026

(637,785,310)
11,300,326,027
1,136,747,542

82,785,957
11,041,315,983
1,063,698,165

(637,785,310)
11,300,326,027
1,136,747,542

82,785,957
11,041,315,983
1,063,698,165

16,993,029
1,144,107,573
85,476,176
159,512,046
13,843,162,393

12,017,730
1,139,395,395
124,136,764
180,074,950
13,560,638,987

1,144,107,573
84,663,692
159,512,046
13,825,356,880

1,143,850,928
124,136,764
180,074,950
13,553,076,790

7,983,442,473
(2,398,329,036)
2,305,877,022
1,994,321,073
1,080,794,420
88,456,441
3,265,991
11,057,828,384
2,785,334,009
(378,525,685)
2,406,808,324

8,249,798,042
(2,551,926,817)
2,100,215,926
1,920,333,784
986,582,063
89,715,156
3,618,163
10,798,336,317
2,762,302,670
(359,205,203)
2,403,097,467

7,983,442,473
(2,398,329,036)
2,305,877,022
1,994,321,073
1,080,794,420
88,456,441
3,265,991
11,057,828,384
2,767,528,496
(374,964,582)
2,392,563,914

8,249,798,042
(2,551,926,817)
2,100,215,926
1,920,333,784
986,582,063
89,715,156
3,618,163
10,798,336,317
2,754,740,473
(357,692,764)
2,397,047,709

(1,488,662,027)
297,732,405

1,228,210,096
(245,642,019)

(1,488,662,027)
297,732,405

1,228,210,096
(245,642,019)

(1,190,929,622)

982,568,077

(1,190,929,622)

982,568,077

5,779,442
(1,155,888)

(4,236,253)
847,251

5,779,442
(1,155,888)

(4,236,253)
847,251

4,623,554
(1,186,306,068)
1,220,502,256

(3,389,002)
979,179,075
3,382,276,542

4,623,554
(1,186,306,068)
1,206,257,846

(3,389,002)
979,179,075
3,376,226,784

22.61

22.57

22.47

22.51

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบีย้ ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

16,461,556,628
(1,799,859,965)
311,794,907
885,479,482
138,777,640
20,687,675
(7,284,589,574)
(2,116,421,723)
(2,253,122,646)
(771,630,545)
(60,994,247)
(341,026,466)
(3,683,798,452)
(82,483,794)
5,949,741
2,147,188,267
1,577,506,928

15,392,124,508
(1,841,990,078)
265,851,686
836,831,550
144,950,917
28,721,022
(7,067,453,485)
(1,995,364,314)
(2,150,901,461)
(863,454,209)
(63,021,693)
(358,179,343)
(570,883,107)
68,063,438
(220,919,909)
1,604,375,522

16,461,556,628
(1,799,859,965)
311,794,907
885,479,482
138,777,640
20,687,675
(7,284,589,574)
(2,116,421,723)
(2,253,122,646)
(771,630,545)
(60,994,247)
(341,026,466)
(3,683,798,452)
(82,483,794)
5,949,741
2,147,188,267
1,577,506,928

15,392,124,508
(1,841,990,078)
265,851,686
836,831,550
144,950,917
28,721,022
(7,067,453,485)
(1,995,364,314)
(2,150,901,461)
(863,454,209)
(63,021,693)
(358,179,343)
(570,883,107)
68,063,438
(220,919,909)
1,604,375,522

253,009
253,009

7,250,460
7,250,460

253,009
253,009

7,250,460
7,250,460

(49,877,264)
(17,319,507)
(67,196,771)
(66,943,762)

(99,717,388)
(34,245,822)
(133,963,210)
(126,712,750)

(49,877,264)
(17,319,507)
(67,196,771)
(66,943,762)

(99,717,388)
(34,245,822)
(133,963,210)
(126,712,750)

(1,490,580,000)
(1,490,580,000)
19,983,166
399,583,620
419,566,786
-

(1,490,563,473)
(1,490,563,473)
(12,900,701)
412,484,321
399,583,620
-

(1,490,580,000)
(1,490,580,000)
19,983,166
399,583,620
419,566,786
-

(1,490,563,473)
(1,490,563,473)
(12,900,701)
412,484,321
399,583,620
-

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

28

ทุนออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
1,064,700,000
1,064,700,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
1,442,500,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,064,700,000
-

1,442,500,000
1,442,500,000
-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองอื่น
106,470,000
3,100,000,000
106,470,000
3,100,000,000
106,470,000
106,470,000
-

3,100,000,000
3,100,000,000
-

ยังไม่ได้จัดสรร
5,472,711,707
(1,490,563,473)
2,403,097,467
(3,389,002)
6,381,856,699

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
22,067,347,169
982,568,077
23,049,915,246

รวม
33,253,728,876
(1,490,563,473)
2,403,097,467
979,179,075
35,145,441,945

6,381,856,699
(1,490,580,000)
2,406,808,324
4,623,554
7,302,708,577
-

23,049,915,246
(1,190,929,622)
21,858,985,624
-

35,145,441,945
(1,490,580,000)
2,406,808,324
(1,186,306,068)
34,875,364,201
-

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้จัดสรร
5,414,328,991
(1,490,563,473)
2,397,047,709
(3,389,002)
6,317,424,225

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
22,067,347,169
982,568,077
23,049,915,246

รวม
33,195,346,160
(1,490,563,473)
2,397,047,709
979,179,075
35,081,009,471

6,317,424,225
(1,490,580,000)
2,392,563,914
4,623,554
7,224,031,693
-

23,049,915,246
(1,190,929,622)
21,858,985,624
-

35,081,009,471
(1,490,580,000)
2,392,563,914
(1,186,306,068)
34,796,687,317
-

กาไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
1,064,700,000
1,064,700,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
1,442,500,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,064,700,000
-

1,442,500,000
1,442,500,000
-

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองอื่น
106,470,000
3,100,000,000
106,470,000
3,100,000,000
106,470,000
106,470,000
-

3,100,000,000
3,100,000,000
-

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ข้อมูลบริษัทฯ
บริษั ท กรุงเทพประกั น ภั ย จำกั ด (มหำชน) (“บริษั ท ฯ”) เป็ น บริษั ท มหำชนซึ่ งจัดตั้ ง และมีภู มิ ล ำเนำใน
ประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริษัทฯ
ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวถือ
หุ้นในบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 9.97 ของหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของ
บริษั ท ฯคื อ กำรรับ ประกั น วิน ำศภั ย โดยบริษั ท ฯมี ที่ อยู่ ต ำมที่ จดทะเบี ย นตั้งอยู่ เลขที่ 25 อำคำรกรุงเทพ
ประกันภัย ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทำขึ้นตำมวิธีกำรบั ญชีเกี่ยวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไป
ตำมรูปแบบงบกำรเงินที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและระยะเวลำในกำรจัดทำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อที่ 4 นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงิ น ฉบั บ ภำษำไทยเป็ น งบกำรเงิน ฉบั บ ที่ บ ริษั ท ฯใช้ เป็ น ทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน ฉบั บ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

2.1 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทฯจัดทำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วน
ได้เสีย
2.2 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัทฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือ ปฏิ บั ติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำวได้รับ กำร
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินของบริษัทฯ
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชี พบั ญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้
มำตรฐำน
ฝ่ำยบริหำรของบริษั ทฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดังกล่ำวส่วนใหญ่ จะไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำร
โฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่
อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำร
รับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบ
แทนที่ กิ จกำรคำดว่ำจะมี สิท ธิได้รับ จำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูก ค้ำ และ
กำหนดให้กิจกำรต้องใช้ ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุ บั น ฝ่ ำยบริห ำรของบริษั ท ฯอยู่ ร ะหว่ำงกำรประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจมี ต่ อ งบกำรเงิน ในปี ที่ เริ่ ม น ำ
มำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มีกำรให้ทำงเลือกสำหรับผู้รับประกันภัยที่เข้ำเงื่อนไขตำมที่ระบุใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบั บนี้ ให้สำมำรถยกเว้นกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน เป็น
กำรชั่วครำว และให้ถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (เมื่ อ มี ก ำรประกำศใช้ ) แทน ส ำหรั บ รอบระยะเวลำรำยงำนที่ เริ่ ม ก่ อ นวั น ที่
1 มกรำคม 2565 หรือก่อนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำประกันภัย (เมื่อมีกำร
ประกำศใช้) มีผลบังคับ
ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงพิจำรณำทำงเลือกที่อำจมีผลกระทบต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มนำ
มำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อทำงกำรเงิ น ที่ จ ะมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่ม เครื่องมือทำง
กำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำร
บัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่ มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิกไป
ปั จ จุบั น ฝ่ ำ ยบริห ำรของบริษั ท ฯอยู่ ร ะหว่ำงกำรประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจมี ต่ องบกำรเงิน ในปี ที่ เริ่ ม น ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทำงเลือกตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญำประกันภัยให้ไว้
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำกผู้เอำประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ
หั ก ด้ว ยมู ล ค่ ำของกรมธรรม์ ที่ ย กเลิก และกำรส่ งคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย และปรับ ปรุงด้ วย ส ำรองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้
เบี้ยประกันภัย รับ โดยตรงจำกผู้เอำประกันภัย ถือเป็นรำยได้ตำมวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัยตำมจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอำยุกำรคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึก
รำยได้เป็นรำยกำรรับล่วงหน้ำ โดยทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมอำยุกำรให้ควำมคุ้มครองเป็นรำยปี
เบี้ยประกันภัยต่อ รับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบคำขอเอำประกันภัยต่อหรือใบแจ้งกำรเอำ
ประกันภัยต่อจำกบริษัทผู้เอำประกันภัยต่อ
(ข) รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นรำยได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริกำร
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(ค) รำยได้จำกกำรลงทุน
รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรลงทุนทั้งในรูปเงินให้กู้ยืมหรือเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และเงินฝำกถือ เป็น
รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง รำยได้ ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินให้กู้ยืม
โดยคำนวณจำกยอดเงินต้นที่คงค้ำง ไม่ มีกำรตั้งค้ำงรับสำหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรำยที่ผิดนัด
ชำระดอกเบี้ ยติดต่อกัน เกิ น หกเดือน รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้รับรู้รำยได้ โดย
คำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงตลอดระยะเวลำกำรลงทุนและรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินฝำกรับรู้เป็น
รำยได้ตำมระยะเวลำของเงินฝำกตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปันผลรับจำกกำรลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลเกิดขึ้น
(ง) กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่เกิดรำยกำร
4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อได้โอนควำมเสี่ยงจำกกำรประกันภัย
ให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตำมจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน
จำกกำรรับ ประกั นภัยโดยตรงและจำกกำรรับประกัน ภัยต่อ และส ำหรับทั้งควำมเสียหำยที่ได้รับ
รำยงำนแล้วและที่ยังไม่ได้รับรำยงำน ซึ่งแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
เกี่ยวข้องและรำยกำรปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่ เกิดขึ้นในระหว่ำงปี หักด้วย
มูลค่ำซำกและกำรรับคืนอื่น (ถ้ำมี) และหักด้วยค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจำกผู้เอำประกัน ภัยตำมจำนวน
ที่ผู้เอำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำ ยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรำยกำรค่ำสินไหมทดแทนเมื่อได้
บันทึกค่ำสินไหมทดแทนตำมเงื่อนไขในสัญญำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
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(ค) ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
(ง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น คือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกิดจำกกำรรับประกันภัย ทั้งค่ำใช้จ่ำยทำงตรงและ
ทำงอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่ำง ๆ โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
(จ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน คือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรรับประกั นภัยและกำร
จัดกำรค่ำสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.3 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย
บริษั ท ฯจัดประเภทของสัญญำประกั นภัยและสัญญำประกั นภัยต่อโดยกำรพิ จำรณำลักษณะของสัญ ญำ
ประกั น ภั ย โดยสั ญ ญำประกั น ภั ย คื อสั ญ ญำซึ่ งผู้ รับ ประกั น ภั ย รับ ควำมเสี่ ย งด้ ำนกำรรับ ประกั น ภั ย ที่ มี
นั ยส ำคั ญ จำกคู่ สั ญ ญำอีก ฝ่ำยหนึ่ ง (ผู้ เอำประกั น ภั ย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่ ำสิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผู้เอำ
ประกั นภัยหำกเหตุก ำรณ์ ในอนำคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุกำรณ์ ที่เอำประกันภัย ) เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่อผู้เอำประกั นภัย ในกำรพิ จำรณำว่ำมีก ำรรับควำมเสี่ย งด้ำนกำรรับ ประกั นภัยที่ มีนัย ส ำคัญ
หรือไม่นั้นจะพิจำรณำจำกจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ำยกรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกั บ
จำนวนภำระผู ก พั น ที่ จะต้องจ่ำยตำมสัญ ญำหำกไม่มี ส ถำนกำรณ์ ที่ รับ ประกั น ภั ยเกิ ด ขึ้น ซึ่ งหำกไม่ เข้ ำ
เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญำประกันภัย และสัญญำประกันภัยต่อเป็นสัญญำกำร
ลงทุน ซึ่งสัญญำกำรลงทุนคือสัญญำที่มีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็นสัญญำประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัย
มีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัยที่สำคัญ ควำมเสี่ยง
ทำงกำรเงิน ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน หรือรำคำ
บริษัทฯจัดประเภทของสัญญำโดยประเมินระดับควำมมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเป็น
รำยสัญญำ ณ วันเริ่ม ต้นสัญ ญำ หำกสัญญำใดจัดประเภทเป็นสัญญำประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญำ
ประกันภัยตลอดไปจนกว่ำสิทธิและภำระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หำกสัญญำใดถูก
จัดประเภทเป็นสัญญำกำรลงทุน ณ วันเริ่มต้นสั ญญำ อำจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญำประกันภัยในเวลำ
ต่อมำได้ หำกพบว่ำควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ
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4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึงเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มำและไม่มีข้อจำกัดในกำร
เบิกใช้
4.5 เบี้ยประกันภัยค้ำงรับและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ ยประกั นภัยค้ำงรับ จำกกำรรับ ประกัน ภัยโดยตรงแสดงด้วยมูล ค่ำสุทธิที่ คำดว่ำจะได้รับ โดยบริษัท ฯ
บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกเพิ่ม (ลด) ค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
4.6 สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจำกกำรประกันภัยต่อซึ่ง
ประกอบด้วย (ก) ส ำรองค่ ำสิน ไหมทดแทน และ (ข) ส ำรองเบี้ ยประกั น ภัยที่ ยั งไม่ ถือเป็ น รำยได้ ทั้งนี้
ประมำณขึ้นโดยอ้ำงอิงสัญญำประกันภัยต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคำนวณสำรองประกันภัย
บริษั ท ฯบั น ทึ ก ค่ ำเผื่ อ กำรด้ อ ยค่ ำ ส ำหรับ สิ น ทรั พ ย์ จ ำกกำรประกั น ภั ย ต่ อ โดยพิ จ ำรณำจำกผลขำดทุ น
โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน อำยุของหนี้คงค้ำง
และสถำนะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำที่ตั้งเพิ่ม (ลด)
โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม (ลด) ค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปีในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
4.7 ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ และเงินวำงไว้จำก
กำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อค้ำงรับ ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงรับ
ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงรับ และรำยกำรค้ำงรับอื่นๆ จำกบริษัทประกันภัยต่อ หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยบริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อโดยพิจำรณำจำกผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและ
สถำนะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
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(ข) เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จำกกำร
เอำประกันภัยต่อ
เงินค้ ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ ประกอบด้วย เบี้ยประกั นภัยต่อค้ำงจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่นๆ
ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
บริษัทฯแสดงรำยกำรประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิข องกิจกำรเดียวกัน (ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อหรือ
เจ้ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้ำเงื่อนไขกำรหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ำยชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จำกสินทรัพย์ในเวลำเดียวกับที่จ่ำยชำระหนี้สิน
4.8 สินทรัพย์ลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
บั น ทึ ก ในส่ วนของก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื่น และจะบั น ทึ ก ในส่ วนของก ำไรหรือ ขำดทุ น เมื่ อ ได้
จำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/
รับรู้ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ ตัดจำหน่ำย/รับรู้นี้จะแสดง
เป็นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำกำรสุดท้ำยของปีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้คำนวณโดย
ใช้อัตรำผลตอบแทนที่ ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
คำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำง
ระหว่ำงรำคำทุนและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็น
ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยในองค์ประกอบอื่นของเจ้ำของแล้วแต่ประเภท
ของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
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เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึก
รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำร
คำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน ณ วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และบันทึก
รำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ณ วันที่ชำระรำคำ (Settlement date)
(ข) เงินให้กู้ยืม
เงิน ให้ กู้ ยื ม แสดงตำมมู ล ค่ ำสุ ท ธิที่ จะได้รับ บริษั ท ฯตั้งค่ำเผื่อหนี้ ส งสั ยจะสูญ ส ำหรับ เงิน ให้ กู้ ยื ม
โดยพิจำรณำผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บจำกลูกหนี้ไม่ได้ กำรวิเครำะห์และ
ประเมินฐำนะของลูกหนี้จำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงและมูลค่ำหลักประกัน
ประกอบ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกรับรู้เพิ่ม (ลด) ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไร
หรือขำดทุน
(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุ นในบริษั ท ร่วมที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิน ที่ แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึก
ครั้งแรกในรำคำทุนที่ซื้อมำและจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจำกผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทร่วมตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
(ง) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนตำมรำคำทุนที่ได้มำซึ่งรวมต้นทุนกำร
ทำรำยกำร ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก บริษัทฯจะบันทึกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำ
ทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนคำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 30 ปี (ตำมอำยุสัญญำเช่ำ) ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
บริษัทฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ณ วันจำหน่ำย ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในปีที่ตัดรำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำก
บัญชี
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4.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังต่อไปนี้
อำคำร
อำคำรชุด
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

20 ปี และ 33 ปี (ตำมอำยุสัญญำเช่ำ)
20 ปี
3 ปี 4 ปี และ 5 ปี (ตำมอำยุสัญญำเช่ำ)
4 ปี และ 5 ปี (ตำมอำยุสัญญำเช่ำ)

ค่ำเสื่อมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินและงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริษั ทฯตัดรำยกำรที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่ อจำหน่ ำยสินทรัพย์ หรือคำดว่ำจะไม่ ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย
บริษั ท ฯบั น ทึ ก ต้ น ทุ น เริ่ม แรกของสิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ มี ตั วตนตำมรำคำทุ น ภำยหลั งกำรรับ รู้รำยกำรเริ่ม แรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริษั ท ฯตั ด จำหน่ ำ ยสิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ มี ตั วตนที่ มี อำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์ จำกั ด อย่ ำงมี ระบบตลอดอำยุ ก ำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สิ น ทรัพ ย์ นั้ น เกิ ด กำรด้ อยค่ ำ บริษั ท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด จำหน่ ำยและวิธี ก ำรตั ดจ ำหน่ ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือ
ขำดทุน ไม่มีกำรตัดจำหน่ำยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี
5 ปี และ 10 ปี
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4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษั ทฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำใน
ส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
หำกในกำรประเมิ น กำรด้อยค่ ำของสิน ทรัพ ย์ มีข้อบ่ งชี้ที่ แสดงให้ เห็ นว่ำผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ น ทรัพ ย์ ที่ รับ รู้ในงวดก่ อนได้ ห มดไปหรือลดลง บริษั ท ฯจะประมำณมู ล ค่ ำที่ ค ำดว่ำจะได้ รับ คืน ของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รั บรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่ควรจะเป็น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯ
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำไรหรือขำดทุนทันที
4.12 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วยสำรองค่ำสินไหมทดแทน และสำรองเบี้ยประกันภัย
(ก) สำรองค่ำสินไหมทดแทน
สำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับกำรแจ้งคำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้เอำประกันภัยตำม
จำนวนที่ผู้เอำประกันภัยแจ้งและโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร จำนวนประมำณกำรสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมำณกำรสำรองค่ำสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจำก
ประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสินไหมทดแทนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผู้เอำประกันภัยในอนำคตสำหรับ
ควำมสูญเสี ยที่ เกิดขึ้ นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้ งจำกรำยกำรควำมสู ญเสียที่
บริษัทฯได้รับรำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับรำยงำน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน
จำนวนประมำณกำรสำรองค่ำสินไหมทดแทนที่คำนวณได้ส่วนที่สูงกว่ำค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไป
แล้วในบัญชี คือสำรองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรำยงำน
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(ข) สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้และ
สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่ำของ
สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ หำกมูลค่ำของสำรอง
ควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่ำสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่ำง
และแสดงด้วยจำนวนสำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบกำรเงิน
(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้
ส ำรองเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ยั ง ไม่ ถื อ เป็ น รำยได้ ซึ่ งค ำนวณจำกเบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ก่ อ นกำรเอำ
ประกันภัยต่อด้วยวิธีกำรดังนี้
กำรประกันอัคคีภัย กำรประกันภัยทำงทะเล - วิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
และกำรประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
กำรประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
กำรประกันภัยขนส่งเฉพำะเที่ยว กำรประกัน - ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่
อุบัติเหตุกำรเดินทำงที่มีระยะเวลำคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
ตลอดระยะเวลำที่บริษัทยังคงให้ควำม
คุ้มครองแก่ผู้เอำประกันภัย
กำรประกันภัยอิสรภำพ
- ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลำที่บริษัทยังคงให้ควำม
คุ้มครองแก่ผู้เอำประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ เอำประกันภัยต่อคำนวณจำกเบี้ยประกันภัยจ่ำยจำก
กำรเอำประกันภัยต่อด้วยวิธีกำรเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนควำมเสี่ยงจำก
กำรประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอำยุของสัญญำในกรมธรรม์
(2) สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริ ษัทฯจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตสำหรับกำรประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
อยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของ
ค่ำสินไหมทดแทนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกั นที่เหลืออยู่ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูล
ในอดีต
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4.13 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
(ก) โครงกำรสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิด
รำยกำร
(ข) โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
บริษัทฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ง
บริษั ท ฯถื อ ว่ ำ เงิ น ชดเชยดั ง กล่ ำวเป็ น โครงกำรผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจำกงำนส ำหรั บ พนั ก งำน
นอกจำกนั้น บริษั ทฯจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงิน
รำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบกำหนดระยะเวลำ
บริษั ท ฯค ำนวณหนี้ สิน ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนั ก งำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกั น ภั ย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและปรับกับกำไร
สะสมโดยตรง และสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุน
4.14 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษั ท ฯจะบั นทึ ก ประมำณกำรหนี้สินไว้ในบั ญ ชีเมื่อภำระผูกพั นซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษั ทฯจะเสียทรัพ ยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่ อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.15 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ ผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำ
กว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำตัดจำหน่ำยตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำ
กว่ำ
สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
ด ำเนิ น งำนก่ อ นหมดอำยุ ก ำรเช่ ำ เช่ น เบี้ ย ปรับ ที่ ต้ อ งจ่ำยให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ เช่ ำจะบั น ทึ ก เป็ น ค่ ำใช้ จ่ำยในรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.16 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
รำยกำรที่ เป็ น เงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำเป็ น เงิน บำทโดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ ที่ เกิ ด รำยกำร
สินทรัพ ย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยน
รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
4.17 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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(ข) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ จะไม่มี
กำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ
4.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกั นกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ยั ง หมำยรวมถึ งบริษั ท ร่วมและบุ ค คล หรือ กิ จ กำรที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพ ลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ต่อบริษั ท ฯ ผู้บริห ำรส ำคัญ
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
4.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับ จำกกำรขำยสินทรัพ ย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพ ย์และหนี้ สิน ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เกี่ย วข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูล ค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ ข้ อมู ล อื่น ที่ ส ำมำรถสั งเกตได้ของสิน ทรัพ ย์ ห รือหนี้สิ น ไม่ว่ำจะเป็ น ข้อมูล ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯจะประเมินควำมจำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้

5.1 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สินทรัพย์จำกกำร
ประกั น ภั ย ต่ อ และลู ก หนี้ จำกสั ญ ญำประกั น ภั ย ต่ อ ฝ่ ำยบริห ำรจำเป็ น ต้ องใช้ ดุล ยพิ นิ จ อย่ ำงสู ง ในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้และสินทรัพย์แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำร
เก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
5.2 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุน ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของ
กำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้น
จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร
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5.3 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ ฝ่ำยบริห ำรจำเป็น ต้องทำกำรประมำณอำยุ ก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกีย่ วเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ในกำรบั น ทึ ก และวั ด มู ล ค่ ำของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ณ วั น ที่ ไ ด้ ม ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้ อ ยค่ ำ
ในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ รวมทั้ง
กำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
5.5 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีเมื่อมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้น ใน
กำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอตัดบัญชีเป็น
จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
5.6 สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯต้องประมำณกำรสำรองค่ำสินไหมทดแทนโดยแยกพิจำรณำสอง
ส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรำยงำนควำมเสียหำยแล้ว และส่วนของ
ควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด ขึ้ น แล้วแต่ยั ง ไม่ ไ ด้รับ รำยงำน ซึ่ งต้อ งใช้ วิธีก ำรทำงคณิ ตศำสตร์ป ระกั น ภั ย ในกำร
ประมำณกำร เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นต้น โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีกำร
ทำงคณิ ตศำสตร์ป ระกัน ภัยดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร
สำรองค่ำสินไหมทดแทน ประสบกำรณ์ กำรจ่ำยชำระค่ำสินไหมทดแทนของบริษัทฯ จำนวนค่ำสินไหม
ทดแทนเฉลี่ย ต่อครั้งและจำนวนครั้งของค่ำสินไหม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมประมำณกำรดังกล่ำวเป็นกำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต จึงอำจแตกต่ำงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
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5.7 สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
สำรองประกันภัยสำหรับควำมเสี่ย งภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยใช้
กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำ
ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งกำรประมำณเงินสำรองดังกล่ำวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ้ำงอิ งจำก
ข้อมูลในอดีตและประมำณกำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น ของพนักงำน
ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำ
คิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำน เป็นต้น โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภำวะปัจจุบัน
5.9 สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
5.10 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรี ยกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่ำจำนวนที่ได้บันทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
5.11 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน
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5.12 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้ม ำจำกกำรเที ยบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต
(ทั้ งของบริ ษั ท ฯ และคู่ สั ญ ญำ) สภำพคล่อ ง ข้ อ มู ล ควำมสั ม พั น ธ์ และกำรเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ำของ
เครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลำ
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
2,617,841
2,579,000
156,948,945
127,004,620
260,000,000
270,000,000
419,566,786
399,583,620

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ
0.38 ถึง 1.45 ต่อปี และ ร้อยละ 0.38 ถึง 1.35 ต่อปี ตำมลำดับ
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7.

เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ จำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
โดยจ ำแนกอำยุ ต ำมเงิ น ต้ น ที่ ค้ ำ งช ำระนั บ ตั้ งแต่ วั น ครบก ำหนดช ำระตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยกำรเก็ บ เบี้ ย
ประกันภัยแสดงได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 31 - 60 วัน
ค้ำงรับ 61 - 90 วัน
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
2,038,484,982
1,837,930,662
248,579,644
201,204,808
137,293,396
95,178,596
61,646,610
59,087,727
218,390,968
207,644,298
30,036,344
22,411,427
2,734,431,944
2,423,457,518
(30,036,344)
(22,411,427)
2,704,395,600
2,401,046,091

สำหรับเบี้ ยประกั นภัยค้ ำงรับจำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริษั ทฯได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ กำรติดตำมหนี้ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ำกำหนดรับชำระ บริษัทฯได้ดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยกับตัวแทนและนำยหน้ำเป็นกรณีไป
8.

สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจำกบริษัทประกันภัยต่อ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ - สุทธิ

3,660,483,908
2,446,253,125
6,106,737,033
(6,023,926)
6,100,713,107

3,345,545,432
2,148,429,161
5,493,974,593
(6,578,668)
5,487,395,925
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจำกบริษัทประกันภัยต่อ รวมสำรอง
ประกั น ภั ย ส่ ว นที่ เรี ย กคื น จำกบริ ษั ท ประกั น ภั ย ต่ อ จำกเหตุ อุ ท กภั ย ในปี 2554 จ ำนวนประมำณ 21.0
ล้ำนบำท และ 31.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
9.

ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ

เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
35,099,642
37,091,956
226,081,731
239,405,655
261,181,373
276,497,611
(25,025,275)
(37,295,573)
236,156,098
239,202,038

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อโดยจำแนกอำยุตำม
เงินต้นที่ค้ำงชำระแสดงได้ดังนี้

ค้ำงรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน
ค้ำงรับเป็นระยะเวลำ 1 - 2 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 2 ปี
รวมเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
205,646,552
211,909,966
15,090,659
7,766,248
5,344,520
19,729,441
226,081,731
239,405,655
(25,025,275)
(37,295,573)
201,056,456
202,110,082
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จำแนกตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
รวม
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุนในประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

5,454,238,258
1,094,386,616
7,487,243,189
14,035,868,063
27,323,732,030
41,359,600,093

5,450,775,315
1,101,496,223
34,807,328,555
41,359,600,093
41,359,600,093

1,954,375,379
1,313,390,745
6,977,967,772
10,245,733,896
28,812,394,057
39,058,127,953

5,904,387,597
5,904,387,597

8,051,575,864
8,051,575,864

602,635,058
201,689,384
804,324,442
(117,003,160)
687,321,282
47,951,308,972

603,435,058
201,689,384
805,124,442
(95,203,760)
709,920,682
47,819,624,499

1,964,880,052
1,337,918,329
35,755,329,572
39,058,127,953
39,058,127,953

เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติขำยหุ้นสำมัญ
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด จำนวน 1,159,950 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 50 บำท รวม 58.0 ล้ำนบำท ให้กับบริษัท
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน) และบริษัทฯได้รับชำระเงินจำกกำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำวแล้วในวันที่
7 สิงหำคม 2560
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10.2 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561

2560

ครบกำหนด
1 ปี

ครบกำหนด

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน

4,783,588,079
313,059,850

470,650,179
781,326,766

200,000,000
-

5,454,238,258
1,094,386,616

896,326,724
360,077,574

858,048,655
953,313,171

200,000,000
-

1,954,375,379
1,313,390,745

รวม
บวก (หัก): กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

5,096,647,929
2,839,521

1,251,976,945
5,345,623

200,000,000
(4,538,480)

6,548,624,874
3,646,664

1,256,404,298
8,688,797

1,811,361,826
26,806,180

200,000,000
(462,720)

3,267,766,124
35,032,257

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

5,099,487,450

1,257,322,568

195,461,520

6,552,271,538

1,265,093,095

1,838,168,006

199,537,280

3,302,798,381

5,904,387,597

-

-

5,904,387,597

8,051,575,864

-

-

8,051,575,864

5,904,387,597

-

-

5,904,387,597

8,051,575,864

-

-

8,051,575,864

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

10.3 ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย

ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันต้นปี
ตีมูลค่ำเพิ่ม (ลด) ระหว่ำงปี
โอนกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหว่ำงปี
ไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันสิ้นปี
หัก: ภำษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย - สุทธิ
จำกภำษีเงินได้

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
28,812,394,057
27,584,183,961
(1,410,192,766)
1,317,176,684
(78,469,261)
27,323,732,030
(5,464,746,406)

(88,966,588)
28,812,394,057
(5,762,478,811)

21,858,985,624

23,049,915,246

10.4 เงินลงทุนที่ติดภำระผูกพัน
ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2561 และ 2560 บริ ษั ท ฯได้ น ำเงิน ลงทุ น บำงส่ วนไปวำงเป็ น หลั ก ทรัพ ย์ ไว้ กั บนำย
ทะเบียนและวำงค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนำคำรและอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติบำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 30
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ จำแนกตำมระยะเวลำค้ำง
ชำระดังนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่น ๆ
รวม
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ
เงินต้น
ค้ำงรับ
เงินต้น
ค้ำงรับ(1)
1,253,405,661
476,224
8,802,775
- 1,262,208,436
476,224

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
36,991,385
6 - 12 เดือน
22,684,946
119,246,754
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
1,432,328,746
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
(729,962)
สูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
1,431,598,784
ค้ำงรับ - สุทธิ
(1)

349,371
825,595

8,802,775

-

-

825,595

8,802,775

36,991,385
22,684,946
- 119,246,754
- 1,441,131,521

รวม
1,262,684,660

349,371
825,595

37,340,756
22,684,946
119,246,754
1,441,957,116

(729,962)

-

(729,962)

- 1,440,401,559

825,595

1,441,227,154

-

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2560
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่น ๆ
รวม
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ
เงินต้น
ค้ำงรับ
เงินต้น
ค้ำงรับ(1)
1,169,395,263
925,744
6,233,720
- 1,175,628,983
925,744

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
30,200,000
153,479,189
มำกกว่ำ 12 เดือน
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
1,353,074,452
ค้ำงรับ
(1)

147,484
-

-

1,073,228

6,233,720

-

รวม
1,176,554,727

30,200,000
153,479,189

147,484
-

30,347,484
153,479,189

- 1,359,308,172

1,073,228

1,360,381,400

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนแต่ละรำยตำมโครงกำรสวัสดิกำรบริษัทฯกำหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ำประกัน
ไม่เกิน 30 เท่ำของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์
ค้ำประกันไม่เกิน 60 เท่ำของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บำท โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนคงค้ำงเป็นจำนวนเงิน 109.8 ล้ำนบำท และ 53.9
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
24

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

ทุนออกจำหน่ำยและชำระแล้ว ณ วันที่
สัดส่วนเงินลงทุน
ประเทศที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
ประเภทกิจกำร จดทะเบียน
2561
2560
2561
2560
(เหรียญสหรัฐอเมริกำ) (เหรียญสหรัฐอเมริกำ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
รับประกันวินำศภัย กัมพูชำ
7,000,000
7,000,000
22.92
22.92
ลงทุนในบริษัทอื่น เบอร์มิวด้ำ

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

รับประกันวินำศภัย

2,000,000

2,000,000

38.00

45.00

ชื่อบริษัท
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
รวม

ลำว

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวำคม
2561
2560
84,194,779
73,608,791
119,980,265
113,598,568
23,566,783
27,728,355
227,741,827
214,935,714

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
30,202,059
30,202,059
72,054,063
72,054,063
27,139,600
32,139,000
129,395,722
134,395,122

เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561 บริษัทฯได้จำหน่ำยหุ้นของ Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ที่บริษัทฯ
ถืออยู่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่ำว
12.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) และเงินปันผลรับ
(หน่วย: บำท)

ชื่อบริษัท
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
รวม

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน)
จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
10,585,988
8,202,358
6,381,697
4,130,389
25,344
(315,017)
16,993,029
12,017,730

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลรับ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
4,455,533
4,455,533
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12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม
สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของ
บริษัทฯในบริษัทร่วม

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
31 ธันวำคม
2561
2560
449.7
398.9
(65.2)
(58.8)
384.5
340.1
22.9
22.9

Asian Insurance International
(Holding) Limited
31 ธันวำคม
2561
2560
212.9
211.9
212.9
211.9
41.7
41.7

(หน่วย: ล้ำนบำท)
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
31 ธันวำคม
2561
2560
296.3
105.7
(238.5)
(50.3)
57.8
55.4
38.0
45.0

88.1

78.0

88.8

88.4

22.0

24.9

84.2

73.6

120.0

113.6

23.6

27.7

สรุปรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2561
2560
108.2
104.7
46.2
40.8
46.2
40.8

Asian Insurance International
(Holding) Limited
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2561
2560
3.0
0.5
2.5
(0.0)
2.5
(0.0)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2561
2560
19.1
19.1
0.6
(3.5)
0.6
(3.5)

ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 บริ ษั ท ฯบั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มตำมวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย
(ในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย) โดยอำศัยข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทร่วมซึ่งยังไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้รับงบ
กำรเงินสำหรับปี 2560 ของบริษัทร่วม ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่ำวแล้ว ซึ่ง
ไม่มีผลแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระสำคัญกับข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วมที่ใช้ในกำร
บันทึกส่วนได้เสียสำหรับปีดังกล่ำว
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13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทฯเป็นอำคำรสำนักงำนให้เช่ำโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560 มีมูลค่ำตำมบัญชีแสดงได้ดังนี้

รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
533,653,195
533,653,195
(381,216,790)
(363,987,161)
152,436,405
169,666,034

กำรกระทบยอดของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดง
ได้ดังนี้

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันต้นปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันปลำยปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
169,666,034
186,895,663
(17,229,629)
(17,229,629)
152,436,405
169,666,034
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มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
170.3
206.0

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำ
จำกรำยได้ (Income Approach) และข้อสมมติหลักที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรดังกล่ำว
ประกอบด้วย อัตรำผลตอบแทน อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำพื้นที่ ว่ำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของ
ค่ำเช่ำ เป็นต้น
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนมีดังนี้

รำยได้ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทำงตรงซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำ
รวมค่ำใช้จ่ำย

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
137,200,016
142,899,162
66,479,617
66,479,617

69,327,896
69,327,896
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14. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
งำนระหว่ำง
อำคำร
อำคำรชุด
อุปกรณ์สำนักงำน ยำนพำหนะ
ก่อสร้ำง

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561

รวม

206,132,665
206,132,665
206,132,665

828,306,000
828,306,000
828,306,000

8,750,941
8,750,941
8,750,941

1,710,429,472
79,588,140
(20,232,475)
35,301,718
1,805,086,855
22,492,752
(1,071,297)
24,369,344
1,850,877,654

144,317,024
19,102,226
(24,505,020)
138,914,230
13,060,000
(13,671,257)
138,302,973

43,483,290
19,208,276
(35,301,718)
27,389,848
14,324,512
(24,369,344)
17,345,016

2,941,419,392
117,898,642
(44,737,495)
3,014,580,539
49,877,264
(14,742,554)
3,049,715,249

-

533,861,302
27,340,542
561,201,844
26,350,450
587,552,294

8,721,312
8,721,312
8,721,312

1,172,403,335
215,890,723
(20,176,354)
1,368,117,704
190,809,498
(1,071,286)
1,557,855,916

68,722,892
25,005,942
(24,403,329)
69,325,505
25,658,620
(13,566,858)
81,417,267

-

1,783,708,841
268,237,207
(44,579,683)
2,007,366,365
242,818,568
(14,638,144)
2,235,546,789

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2560

206,132,665

267,104,156

29,629

436,969,151

69,588,725

27,389,848

1,007,214,174

31 ธันวำคม 2561

206,132,665

240,753,706

29,629

293,021,738

56,885,706

17,345,016

814,168,460

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
2560

268,237,207

2561

242,818,568

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยังใช้งำนอยู่รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 1,175.6
ล้ำนบำท และ 1,024.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องใช้สำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจำนวนเงิน 51.0 ล้ำน
บำท และ 62.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
กำรตัดจำหน่ำยสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

527,275,297
18,319,061
(31,238,608)
26,503,521
540,859,271
14,699,587
3,640,011
559,198,869

26,503,521
3,640,011
(26,503,521)
3,640,011
(3,640,011)
-

553,778,818
21,959,072
(31,238,608)
544,499,282
14,699,587
559,198,869

251,438,081
72,738,306
(6,256,280)
317,920,107
76,504,841
394,424,948

-

251,438,081
72,738,306
(6,256,280)
317,920,107
76,504,841
394,424,948

31 ธันวำคม 2560

222,939,164

3,640,011

226,579,175

31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

164,773,921

-

164,773,921

2560

72,738,306

2561

76,504,841

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 บริษั ท ฯมี โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จำนวนหนึ่ งซึ่งตัดค่ำ ตัดจำหน่ ำย
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ
145.1 ล้ำนบำท และ 124.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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16. สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
16.1 สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ / หนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี
ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำจัดกำรสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรำยงำน
สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
- ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
- ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: บำท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

23,400,632
210,854,551
366,197,366

19,040,752
161,663,994
403,860,729

4,359,880
49,190,557
(37,663,363)

1,404,320
(5,573,786)
(25,054,587)

60,661,254
77,536,894
22,635,769
761,286,466

66,265,177
70,383,677
18,050,583
739,264,912

(5,603,923)
7,153,217
4,585,186

(2,855,052)
15,599,123
(2,861,648)

5,464,746,406

5,762,478,811

297,732,405

(245,642,019)

1,299,033
19,669,221
5,485,714,660
4,724,428,194

143,144
16,108,118
5,778,730,073
5,039,465,161

(1,155,889)
(3,561,103)

847,251
(1,512,439)

315,036,967

(265,648,837)

18,460,450
296,576,517
315,036,967

(20,854,069)
(244,794,768)
(265,648,837)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำจัดกำรสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรำยงำน
สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
- ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
- ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: บำท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

23,400,632
210,854,551
366,197,366

19,040,752
161,663,994
403,860,729

4,359,880
49,190,557
(37,663,363)

1,404,320
(5,573,786)
(25,054,587)

60,661,254
77,536,894
22,635,769
761,286,466

66,265,177
70,383,677
18,050,583
739,264,912

(5,603,923)
7,153,217
4,585,186

(2,855,052)
15,599,123
(2,861,648)

5,464,746,406

5,762,478,811

297,732,405

(245,642,019)

1,299,033
5,466,045,439
4,704,758,973

143,144
5,762,621,955
5,023,357,043

(1,155,889)

847,251

318,598,070

(264,136,398)

22,021,553
296,576,517
318,598,070

(19,341,630)
(244,794,768)
(264,136,398)
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16.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บำท)

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร
หรือขำดทุน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

(396,986,135)

(338,351,134)

(396,986,135)

(338,351,134)

18,460,450

(20,854,069)

22,021,553

(19,341,630)

(378,525,685)

(359,205,203)

(374,964,582)

(357,692,764)

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณกำไรทำงบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กับอัตรำภำษีเงินได้ที่ใช้ สำมำรถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บำท)

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
2,785,334,009 2,762,302,670 2,767,528,496 2,754,740,473

อัตรำภำษีเงินได้
20%
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
(557,066,802)
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
178,541,117
อื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร
(378,525,685)
หรือขำดทุน

20%
(552,460,534)

20%
(553,505,699)

20%
(550,948,095)

194,669,387
(1,414,056)

178,541,117
-

194,669,387
(1,414,056)

(359,205,203)

(374,964,582)

(357,692,764)
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17. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
หนี้สินจำกสัญญำ หนี้สินส่วนที่เอำ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรำยงำน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้
รวม

6,086,143,516
373,684,987

(3,584,081,265)
(70,378,717)

2,502,062,251
303,306,270

8,275,770,417
14,735,598,920

(2,446,253,125)
(6,100,713,107)

5,829,517,292
8,634,885,813

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2560
หนี้สินจำกสัญญำ หนี้สินส่วนที่เอำ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรำยงำน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้
รวม

6,024,121,001
398,061,459

(3,272,231,190)
(66,735,574)

2,751,889,811
331,325,885

7,340,161,143
13,762,343,603

(2,148,429,161)
(5,487,395,925)

5,191,731,982
8,274,947,678

บริษั ท ฯได้เข้ำท ำสัญ ญำประกั นภัยต่อเพื่ อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกั นภัยถึงแม้ว่ำฝ่ำย
บริหำรจะบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรพิ จำรณำภำระควำมเสียหำยสุทธิจำกกำรรับประกั น อย่ำงไรก็ ตำม
บริษัทฯยังจำเป็นต้องเปิ ดเผยภำระหนี้สินตำมสัญญำประกันทั้งในส่วนของควำมเสียหำยรวมและควำม
เสียหำยสุทธิ
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17.1 สำรองค่ำสินไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปีปัจจุบัน
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นในปีก่อน
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกข้อสมมติในกำรคำนวณ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
6,422,182,460
6,081,530,837
8,246,102,565
8,453,995,159
(180,557,798)

(140,591,841)

(28,061,358)
(7,999,837,366)
6,459,828,503

619,713
(7,973,371,408)
6,422,182,460

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสำรองค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดจำกสัญญำรับประกันภัยต่อ
จำนวน 240.1 ล้ำนบำทและ 246.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 ส ำรองค่ ำสิน ไหมทดแทน รวมส ำรองค่ำสิ นไหมทดแทนจำกเหตุ
อุทกภัยในปี 2554 จำนวนประมำณ 25.1 ล้ำนบำท และ 46.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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17.2 ตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทน
(ก) ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รำยงำน
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สำมปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้ำปีถัดไป
- หกปีถัดไป
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม
รวม
กำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหม
ทดแทนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน
ก่อนกำรประกันภัยต่อ

ก่อนปี 2555

435

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561
รวม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

8,244
9,127
8,584
8,397
8,334
8,259
8,235

5,097
5,562
5,928
5,709
5,672
5,685

6,854
7,359
6,846
6,693
6,655

7,101
7,382
6,947
6,949

7,157
7,407
7,295

8,454
8,004

8,246

8,235
(8,200)
35

5,685
(5,647)
38

6,655
(6,562)
93

6,949
(6,650)
299

7,297
(6,961)
336

7,962
(6,921)
1,041

8,523
(4,716)
3,807

6,084
264
112
6,460

(ข) ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รำยงำน
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สำมปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้ำปีถัดไป
- หกปีถัดไป
ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม
รวม
กำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหม
ทดแทนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้

ก่อนปี 2555

179

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561
รวม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

3,554
3,784
3,712
3,701
3,566
3,546
3,546

4,251
4,521
4,500
4,283
4,261
4,262

5,082
5,267
5,119
4,983
4,979

5,414
5,720
5,389
5,383

5,415
5,549
5,275

5,724
5,736

5,491

3,546
(3,545)
1

4,261
(4,259)
2

4,978
(4,959)
19

5,383
(5,318)
65

5,275
(5,212)
63

5,694
(5,390)
304

5,702
(3,906)
1,796

2,429
264
112
2,805

รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ

36

17.3 ข้อสมมติ
ข้อสมมติที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกสัญญำประกันภัย เป็นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่องประสบกำรณ์กำรเกิดค่ำสินไหมทดแทน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯได้มีกำรประมำณกำรสำรองค่ำสินไหมทดแทนจำกข้อมูล
ในอดีต ด้วยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เป็นมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับ โดยจำแนกที่เป็น
ข้อมู ลก่อนและหลังกำรเอำประกันภัยต่อ ตำมปีอุบัติเหตุ และระยะเวลำกำรพั ฒนำกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทน บริษัทฯเลือกใช้ค่ำที่สูงที่สุดระหว่ำงค่ำที่คำนวณได้จำกสินไหมจ่ำยและสินไหมที่เกิดขึ้น แต่
ไม่ ร วมค่ ำ สิ น ไหมทดแทนที่ เกิ ด จำกมหั น ตภั ย ทั้ ง นี้ กำรค ำนวณโดยใช้ ข้ อ มู ล ดั งกล่ ำวข้ ำ งต้ น
ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรแยกข้อมูลค่ำสินไหมทดแทนขนำดใหญ่ออกจำกกำรคำนวณเพื่อ
ขจัดควำมผันผวนของข้อสมมติที่ใช้แต่จะพิจำรณำข้อมูลค่ำสินไหมทดแทนสำหรับรำยกำรขนำดใหญ่
ดังกล่ำวเป็นกรณีๆ ในกำรประมำณกำรสำรองค่ำสินไหมทดแทน
(ข) ข้อสมมติในเรื่องค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
บริษั ท ฯมี กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนที่ไ ม่ส ำมำรถจัดสรรได้ จำก
ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นของฝ่ำยสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำน ค่ำใช้จ่ำย
อำคำรสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนระบบสำรสนเทศ เป็นต้น โดยก ำหนดเป็นอัตรำส่วนต่อค่ำสินไหม
ทดแทนจ่ำย
17.4 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
7,340,161,143
7,399,140,681
17,326,215,295
15,940,906,580
(16,390,606,021)
(15,999,886,118)
8,275,770,417
7,340,161,143
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17.5 สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมำณกำรค่ำสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ควำมเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
4,340,868,488
4,279,482,220
3,554,999,407
3,287,671,653
(2,773,655,342)
(3,226,285,385)
5,122,212,553
4,340,868,488

18. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ
รวมเจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
1,031,419,571
1,045,802,502
1,147,509,615
1,005,714,067
2,178,929,186
2,051,516,569
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19. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจำกงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน :
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยที่เกิดจำก
- กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ทจี่ ่ำยในระหว่ำงปี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
351,202,663
318,970,794
40,336,101
14,048,107

28,564,608
12,758,832

5,765,729
(11,545,171)
(18,618,122)
381,189,307

5,472,052
(1,235,799)
(13,327,824)
351,202,663

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน
1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจำนวนประมำณ 9.7 ล้ำนบำท และ 11.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษัทฯประมำณ 11.4 ปี และ 11.4 ปี ตำมลำดับ

39

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
4.0
4.0
6.0
6.0
1.7 - 22.0
1.6 - 24.0

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นอยู่กับช่วงอำยุ)

ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
+1%
-1%
+1%
-1%
(37.9)
44.5
(45.8)
53.7
40.7
(35.4)
49.8
(43.3)
(14.7)

16.3

(17.6)

19.5

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
ฉบับใหม่นี้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำร
แก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สินสำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 64.4 ล้ำนบำท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผล
บังคับใช้
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20. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
58,226,442
70,996,144
(4,362,263)
(5,989,420)
53,864,179
65,006,724
(21,992,721)
(21,867,909)
31,871,458

43,138,815

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำ อุปกรณ์และ
ยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิน งำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 4 - 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
24,322,271
33,904,171 58,226,442
(2,329,550)
(2,032,713) (4,362,263)
21,992,721
31,871,458
53,864,179
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ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
24,814,935
46,181,209
70,996,144
(2,947,026)
(3,042,394) (5,989,420)
21,867,909
43,138,815
65,006,724

21. ทุนเรือนหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 บริษั ท ฯมี จำนวนทุ น จดทะเบี ย น ออกจ ำหน่ ำยและช ำระแล้ ว ซึ่ ง
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
22. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
กำไรสุท ธิป ระจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุ นส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจำปีหัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้
23. ข้อมูลตำมส่วนงำน/ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่
23.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งนี้ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของ
บริษัทคือประธำนกรรมกำร
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัด สิน ใจเกี่ ย วกั บ กำรจัดสรรทรัพ ยำกรและกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติงำน บริษั ท ฯประเมิน ผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม
ซึ่งวัดมู ลค่ำโดยใช้เกณฑ์ เดียวกั บที่ ใช้ในกำรวัด กำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน สินทรัพ ย์รวมและ
หนี้สินรวมในงบกำรเงิน
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(หน่วย: บำท)

ประกันอัคคีภัย
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำ
ประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรำยได้เพิ่มจำกปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รำยได้จำกกำรลงทุน
กำไรจำกเงินลงทุน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยลงทุน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
หัก: ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประกันภัยทำง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

1,610,346,954

436,105,533

6,888,129,666

8,391,633,142

17,326,215,295

(508,754,084)
1,101,592,870

(219,351,192)
216,754,341

(184,033,726)
6,704,095,940

(4,475,964,956)
3,915,668,186

(5,388,103,958)
11,938,111,337

(12,493,890)
1,089,098,980
209,059,626
1,298,158,606

(9,698,518)
207,055,823
85,563,085
292,618,908

(526,583,490)
6,177,512,450
50,927,484
6,228,439,934

(89,009,412)
3,826,658,774
791,197,347
4,617,856,121

(637,785,310)
11,300,326,027
1,136,747,542
12,437,073,569

162,443,395
351,716,776
229,768,691
743,928,862
554,229,744

50,014,959
45,012,854
63,530,844
158,558,657
134,060,251

3,918,055,885
1,017,636,680
818,459,991
5,754,152,556
474,287,378

1,454,599,198
891,510,712
882,561,547
3,228,671,457
1,389,184,664

5,585,113,437
2,305,877,022
1,994,321,073
9,885,311,532
2,551,762,037
16,993,029
1,144,107,573
85,476,176
159,512,046
(1,080,794,420)
(88,456,441)
(3,265,991)
2,785,334,009
(378,525,685)
2,406,808,324
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(หน่วย: บำท)

ประกันอัคคีภัย
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำ
ประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรำยได้ (เพิ่ม) ลดจำกปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รำยได้จำกกำรลงทุน
กำไรจำกเงินลงทุน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยลงทุน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
หัก: ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประกันภัยทำง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

1,553,267,752

427,815,934

6,101,855,585

7,857,967,309

15,940,906,580

(474,984,893)
1,078,282,859

(224,070,768)
203,745,166

(175,098,813)
5,926,756,772

(4,108,222,080) (4,982,376,554)
3,749,745,229 10,958,530,026

14,895,406
1,093,178,265
219,126,485
1,312,304,750

(3,380,303)
200,364,863
78,421,101
278,785,964

256,797,511
6,183,554,283
45,531,267
6,229,085,550

(185,526,657)
82,785,957
3,564,218,572 11,041,315,983
720,619,312 1,063,698,165
4,284,837,884 12,105,014,148

161,464,740
355,952,450
250,115,184
767,532,374
544,772,376

30,615,865
45,514,354
62,977,070
139,107,289
139,678,675

3,975,314,148
887,104,425
760,391,374
5,622,809,947
606,275,603

1,530,476,472
811,644,697
846,850,156
3,188,971,325
1,095,866,559

5,697,871,225
2,100,215,926
1,920,333,784
9,718,420,935
2,386,593,213
12,017,730
1,139,395,395
124,136,764
180,074,950
(986,582,063)
(89,715,156)
(3,618,163)
2,762,302,670
(359,205,203)
2,403,097,467
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สินทรัพย์และหนี้สินตำมส่วนงำนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น
รวมส่วนงำน

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ง

ส่วนที่
ปันส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

603,858,249

193,570,534

924,619,709

7,193,042,244

8,915,090,736

51,705,118,563

60,620,209,299

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

3,277,391,494

284,219,492

5,442,711,078

9,636,542,299

18,640,864,363

7,103,980,735

25,744,845,098

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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

23.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริษั ท ฯ ดำเนิ น ธุรกิ จ ในเขตภูมิ ศ ำสตร์เดี ย ว คือ ประเทศไทย ดังนั้ น รำยได้และสิน ทรัพ ย์ ที่ แสดงอยู่ ใ น
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
23.3 ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับจำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่งรำย เป็นจำนวนเงินประมำณ
2,696 ล้ำนบำท และ 2,748 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
24. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำภำษีอำกร
หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
440,353,822
429,829,528
355,871,319
370,627,270
4,089,538
1,940,409
6,652,781
(129,316,020)
273,826,960
313,500,876
1,080,794,420
986,582,063
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยลงทุน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวม

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
5,184,686,029
5,314,786,349
2,305,877,022
2,100,215,926
562,357,425
535,187,194
1,194,305,056
1,151,241,211
752,805,835
781,692,658
1,053,665,888
910,620,834
865,138
973,982
3,265,991
3,618,163
11,057,828,384
10,798,336,317

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินที่
บริษั ท ฯจ่ำยสมทบให้ในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนซึ่งขึ้น อยู่กั บอำยุงำนของพนั กงำน กองทุ น
สำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้บันทึกเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็นจำนวนเงินประมำณ 62.6 ล้ำนบำท
และ 56.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
27. กำไรต่อหุน้
ก ำไรต่ อหุ้น ขั้ น พื้ นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับ ปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุน เบ็ด เสร็จอื่น ) ด้ วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
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28. เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผลที่ประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี 2561 และ 2560 มีดังนี้
อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 3
สำหรับปี 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 2
สำหรับปี 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 1
สำหรับปี 2561
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครั้งที่ 5/61 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกำยน 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครั้งที่ 4/61 เมื่อวันที่
10 สิงหำคม 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครั้งที่ 2/61 เมื่อวันที่
11 พฤษภำคม 2561
มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีครั้งที่ 25
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2561

อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 3
สำหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 2
สำหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 1
สำหรับปี 2560
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2559

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครั้งที่ 4/60 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกำยน 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่
11 สิงหำคม 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครั้งที่ 2/60 เมื่อวันที่
12 พฤษภำคม 2560
มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีครั้งที่ 24
เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560

จำนวน
เงินปันผลรวม
(ล้ำนบำท)

จำนวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บำท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3
1,490.5

5.00
14.00

จำนวน
เงินปันผลรวม
(ล้ำนบำท)

จำนวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บำท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3
1,490.5

5.00
14.00
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29. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
29.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์
ในกำรพิ จ ำรณำควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงบริ ษั ท ฯและกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น บริ ษั ท ฯค ำนึ งถึ งเนื้ อ หำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุปได้ดังนี้
รำยชื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ขนส่งน้ำมันทำงท่อ จำกัด
บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่ำ จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
Asia Insurance (Investments) Limited
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน)(1)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหำชน)(1)
บริษัท ฟูรูกำวำ เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)(1)
บริษัท โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท บำงกอกกล๊ำส จำกัด(1)
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด
บริษัท บำงปะอิน กอล์ฟ จำกัด(1)
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด(1)
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด(1)
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด(2)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
(1)

(2)

ประเภทกิจกำร
ประกันวินำศภัย
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประกันวินำศภัย
สถำบันกำรเงิน
พลังงำนและ
สำธำรณูปโภค
หลักทรัพย์
พลังงำนและ
สำธำรณูปโภค
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ
ประกันชีวิต
ธุรกิจเงินทุน
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประกันภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
กำรแพทย์
บรรจุภัณฑ์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
บันเทิงและสันทนำ
กำร
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
ธุรกิจเงินทุน
ประกันวินำศภัย
บริกำรเฉพำะกิจ
หลักทรัพย์

ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน
กำรถือหุ้น
กำรถือหุ้น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีกรรมกำรร่วมกันและมีกำรถือหุ้นระหว่ำงกันในสัดส่วนที่ต่ำกว่ำ
อัตรำร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้ว อย่ำงไรก็ดี บริษัทดังกล่ำวเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่ง
เป็นวันที่มีกรรมกำรร่วมกันและมีกำรถือหุ้นระหว่ำงกัน
บริษัทดังกล่ำวไม่ได้เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯได้ขำยเงินลงทุนในบริษัทดังกล่ำวออกไป
ทั้งหมด
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29.2 รำยกำรที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน ทั้งนี้ รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ
และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น โดยสำมำรถสรุปรำยกำรที่สำคัญได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2561
2560
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม
รายได้
เงินปันผลรับ(1)
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่ำบำเหน็จรับ

-

4,456

573,748
172,190

498,816
106,160

64,450

88,435

เงินปันผลรับ(1)
ค่ำเช่ำรับ(2)
ค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันต่อ

584,560
2,608

604,786
1,685

545,774

356,970

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ (โอนกลับ)
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำธรรมเนียมบริหำรกองทุนส่วนบุคคล(3)

(246,888)
50,870
268

(189,907)
34,362
282

509

565

180,693

180,691

ดอกเบี้ยรับ(1)

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์(3)
ส่วนของเจ้าของ
เงินปันผลจ่ำย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ตำมที่ประกำศจ่ำย

เป็นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็นปกติทำงกำรค้ำของกำรประกันภัยต่อ
ตำมประเภทของกำรประกันภัยและ
สัญญำประกันต่อ
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันให้กับลูกค้ำทั่วไป
ตำมที่ประกำศจ่ำย
อัตรำเดียวกับที่บริษัทฯคิดกับลูกค้ำทั่วไป
เป็นปกติทำงกำรค้ำของกำรประกันภัยต่อตำม
ประเภทของกำรประกันภัยและสัญญำ
ประกันต่อ
ตำมที่เกิดขึ้นจริง
เป็นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้ำทั่วไป
อัตรำใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้ำทั่วไป
ตำมที่ประกำศจ่ำย

(1)

แสดงอยู่ในรำยกำร “รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
แสดงอยู่ในรำยกำร “รำยได้อื่น” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(3)
แสดงรวมอยู่ในรำยกำร “ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(2)
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29.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยอดคงค้ำงที่สำคัญระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม
2561
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในรำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ)
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผื่อขำย
หุ้นทุน
หุ้นกู้
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน
สินทรัพย์อื่น
เงินมัดจำและค่ำสมำชิกสนำมกอล์ฟ
เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ
หนี้สินอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อหลักทรัพย์

2560

98,346

80,541

3,872,992
35,040
-

5,301,523
21,129
151

6,817
9,771

5,622
14,259

29,570,730
680,231

30,166,833
102,990
471,658

37,186

37,565

101,783
38,403

106,248
32,128

173
1,789

486
1,672
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29.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษั ท ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พ นัก งำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
96.6
93.5
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
9.4
(0.4)
รวม
106.0
93.1
30. ทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดและติดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้วำงทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงิน
สำรองประกันภัยไว้กับนำยทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยและวำงค้ำประกันกับธนำคำร ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2561
2560
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
หลักทรัพย์ประกัน
พันธบัตรรัฐบำล
จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง
หุ้นสำมัญ
พันธบัตรรัฐบำล
หุ้นกู้
ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ค้ำประกันกำรปฏิบัติงำน
พันธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนำคำร
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน

14.0

14.0

14.0

14.1

35.2
926.0
100.0
1,061.2

175.6
924.1
104.0
1,203.7

35.2
766.0
250.0
1,051.2

169.8
778.6
259.3
1,207.7

30.0

30.0

30.0

30.0

38.1

38.2

49.3

50.6

20.0

20.0

20.0

20.0
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31. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยระหว่ำงปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมปลำยปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
275,017,078
236,600,804
41,821,662
38,416,274
316,838,740
275,017,078

32. หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นภำยหน้ำและภำระผูกพัน
32.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
บริษัทฯได้ทำสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดินและพื้นที่ในอำคำร อำยุของสัญญำเช่ำมีระยะเวลำ 33 ปี
สำหรับกำรเช่ำที่ดินและ มำกกว่ำ 3 ปีสำหรับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้น ภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม
2561
2560
31
24
114
102
90
118

32.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีภำระผูกพันที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเพื่อตกแต่ง ต่อเติมอำคำร
และพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 4.9 ล้ำนบำท และ 12.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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32.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำนวนประมำณ 3,369.9 ล้ำนบำท
และ 4,093.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวยังไม่สิ้นสุด
โดยควำมรับผิดของบริษัทฯจำกัดอยู่ที่มูลค่ำที่ต่ำกว่ำของทุ นประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่ำวคิด
เป็นจำนวนรวม 1,114.4 ล้ำนบำท และ 1,317.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯได้
พิจำรณำและประเมินผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกคดีควำมดังกล่ำวเป็นจำนวนประมำณ 302.7 ล้ำนบำท และ
428.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งได้บันทึกไว้แล้วในรำยกำร “หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันดังกล่ำว
33. ควำมเสี่ยงของบริษัทประกันวินำศภัย
33.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย
บริษัทฯให้ควำมสำคัญต่อควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกกำรรับประกันภัยถือเป็น
กำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีกำรกำหนดนโยบำยในกำรรับประกันภัยที่รอบคอบ
สอดคล้องกับควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง นโยบำยกำรจัดกำรสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม และได้มี
กำรกำหนดนโยบำยกำรทำประกันภัยต่อให้มีควำมสอดคล้องกับควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น ควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิต โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต้องไม่ต่ำกว่ำที่บริษัทฯกำหนดและ
ควำมเสี่ ย งด้ำนกำรกระจุก ตัวจำกกำรรับ ประกั น ภัย และกำรประกั นภั ยต่อ โดยพิ จำรณำสั ดส่ วนกำรรับ
ประกันภัยในแต่ละผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนกำรเอำประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรำยไม่เกินกว่ำที่
บริษัทฯกำหนด
ตำรำงแสดงกำรกระจุกตัวของหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย โดยแยกตำมประเภทประกันภัย
(หน่วย: บำท)

อัคคีภัย
ทำงทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

สำรอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
801,726,606
134,963,706
3,668,100,160
3,670,979,945
8,275,770,417

สำรอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(233,089,883)
(63,436,183)
(92,127,938)
(2,057,599,121)
(2,446,253,125)

31 ธันวำคม 2561
สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อนกำร
สุทธิ
ประกันภัยต่อ
568,636,723
509,285,949
71,527,523
87,415,831
3,575,972,222
1,709,651,215
1,613,380,824
4,153,475,508
5,829,517,292
6,459,828,503

สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
(225,027,099)
(41,484,769)
(33,732,220)
(3,354,215,894)
(3,654,459,982)

สุทธิ
284,258,850
45,931,062
1,675,918,995
799,259,614
2,805,368,521
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(หน่วย: บำท)

อัคคีภัย
ทำงทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

สำรอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
786,521,576
124,385,709
3,135,290,603
3,293,963,255
7,340,161,143

สำรอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(230,378,743)
(62,556,704)
(85,901,871)
(1,769,591,843)
(2,148,429,161)

31 ธันวำคม 2560
สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อนกำร
สุทธิ
ประกันภัยต่อ
556,142,833
622,579,970
61,829,005
173,570,932
3,049,388,732
1,847,925,961
1,524,371,412
3,778,105,597
5,191,731,982
6,422,182,460

สำรอง
ค่ำสินไหม
ทดแทนก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
(262,133,657)
(107,211,603)
(40,847,938)
(2,928,773,566)
(3,338,966,764)

สุทธิ
360,446,313
66,359,329
1,807,078,023
849,332,031
3,083,215,696

กำรทดสอบควำมอ่อนไหวเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่หนี้สินจำกกำรรับประกันภัยว่ำจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อันเนื่องมำจำกควำมผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในกำรคำนวณสำรองค่ำสินไหมทดแทนทั้งด้ำนก่อนกำรรับ
ประกันภัยต่อ และหลังกำรรับประกันภัยต่อ โดยควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกควำมถี่ ของกำรเกิดควำมเสียหำย
มูลค่ำควำมเสียหำยต่อครั้งหรือค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดกำรสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ค่ำสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่ำสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำนวนเคลมเฉลี่ย
จำนวนเคลมเฉลี่ย

ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

สำรองค่ำสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
824.6
(824.6)
824.6
(824.6)

31 ธันวำคม 2561
สำรองค่ำสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หลังกำร
ประกันภัยต่อ
549.1
(549.1)
549.1
(549.1)

กำไรก่อน
ภำษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(549.1)
549.1
(549.1)
549.1

ส่วนของเจ้ำของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(439.3)
439.3
(439.3)
439.3
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ค่ำสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่ำสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำนวนเคลมเฉลี่ย
จำนวนเคลมเฉลี่ย

ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

สำรองค่ำสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
845.4
(845.4)
845.4
(845.4)

31 ธันวำคม 2560
สำรองค่ำสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หลังกำร
ประกันภัยต่อ
572.4
(572.4)
572.4
(572.4)

กำไรก่อน
ภำษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(572.4)
572.4
(572.4)
572.4

ส่วนของเจ้ำของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(457.9)
457.9
(457.9)
457.9
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33.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ก) ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของกำรให้เครดิตซึ่งเกิดจำกเบี้ยประกันภัยค้ำงรับและเงินค้ำงรับจำก
กำรประกันภัยต่ออยู่ในระดับต่ำเนื่องจำก ผู้ เอำประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯกระจำย
อยู่ในอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกันและตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย
บริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำฐำนะกำรเงิน และอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมี
กำรทำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลำยรำยที่เชื่อถือได้และมีควำมสำมำรถในกำรรับ
ประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่ำวจะช่วยกระจำยควำมเสี่ยงได้ นอกจำกนี้ ได้มีกำรพิจำรณำเงื่อนไขในกำร
เอำประกันภัยต่ออย่ำงรอบคอบ โดยหน่วยงำนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีในเรื่องกำรประกันภัย
ต่ อ และมี ฝ่ ำ ยกฎหมำยในกำรพิ จ ำรณำประเด็ น ทำงกฎหมำยเพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งดั ง กล่ ำว และมี
กระบวนกำรติดตำมเบี้ยประกั นภัยค้ำงรับจำกทั้งผู้เอำประกันภัย ตัวแทนและนำยหน้ำอย่ำงใกล้ชิด
รวมถึงกำหนดให้ตัวแทนและนำยหน้ำนำหลักทรัพย์มำค้ำประกันตำมวงเงินตำมที่บริษัทฯ กำหนด
ทำงกฎหมำยเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำนองอยู่ในระดับต่ำเนื่องจำกบริษัทฯ
พิจำรณำให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบกำรหลำยรำยที่กระจำยอยู่ในหลำยหมวดอุตสำหกรรมและกระจำยอยู่
ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ที่นำมำจำนองเป็นประกันหนี้มีมูลค่ำเพียงพอที่บริษัทฯ
จะได้รับชำระหนี้และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่ำหลักประกันจะเป็นไปตำมข้อกำหนดของ คปภ.
และจะพิ จำรณำถึงฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของลูก หนี้ ตำมมำตรฐำนกำร
วิเครำะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมกำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่ำหลักประกันไม่ให้เกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
และติดตำมกระแสเงินที่ได้รับชำระในแต่ละเดือน รวมถึงควำมสม่ำเสมอในกำรชำระหนี้ของลูกหนี้
จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต คือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ดังกล่ำวหักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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(ข) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืม
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมต่ำ เนื่องจำกว่ำเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่
ของบริษัทฯมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯพบว่ำอัตรำตลำดแตกต่ำงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่
กำหนดในสัญญำเงินกู้อย่ำงมีสำระสำคัญ บริษัทฯสำมำรถปรับเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยใหม่สำหรับเงิน
ให้กู้ยืมที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ผู้กู้ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยใหม่ได้ เนื่องจำกเป็น
เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำเงินให้กู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและผู้กู้
บริษัทฯ ทำกำรติดตำมกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ และอัตรำผลตอบแทนในตลำดตรำสำรหนี้อย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อกำหนดระยะเวลำกำรลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ ย
นอกจำกนี้ บริษัทฯยังมีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบกำหนดเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำ
สำรหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีกำรบริหำรจัดกำรเงินฝำกธนำคำรให้มีจำนวนเงินที่ครบกำหนด
ทุก ๆ เดือนในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้ดังนี้
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบกำหนด
ภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รฐั บำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชน
ตรำสำรทุน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย สำรองค่ำสินไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

2,617,841

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

260,000,000

-

-

156,948,945

419,566,786

0.38 - 1.45

4,785,100,709
314,386,741
5,904,387,597
-

470,213,086
787,109,482
-

195,461,520
109,792,580

1,330,608,979

- 5,450,775,315
- 1,101,496,223
35,494,649,837 35,494,649,837
- 5,904,387,597
- 1,440,401,559

1.43 - 3.18
2.21 - 4.62
1.25 - 1.85
4.00 - 7.00

-

-

-

-

2,704,395,600

2,704,395,600

-

-

-

-

-

3,654,459,982
236,156,098

3,654,459,982
236,156,098

-

-

-

-

-

6,459,828,503
2,178,929,186

6,459,828,503
2,178,929,186

-
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(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบกำหนด
ภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย สำรองค่ำสินไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

2,579,000

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

270,000,000

-

-

127,004,620

399,583,620

0.38 - 1.35

899,427,207
365,665,888
8,051,575,864
-

865,915,565
972,252,441
-

199,537,280
53,891,402

1,305,416,770

- 1,964,880,052
- 1,337,918,329
36,465,250,254 36,465,250,254
- 8,051,575,864
- 1,359,308,172

1.34 - 4.50
2.21 - 4.71
1.25 - 2.00
4.00 - 7.00

-

-

-

-

2,401,046,091

2,401,046,091

-

-

-

-

-

3,338,966,764
239,202,038

3,338,966,764
239,202,038

-

-

-

-

-

6,422,182,460
2,051,516,569

6,422,182,460
2,051,516,569

-

(ค) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษั ท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำแลกเปลี่ ยนที่ ส ำคัญ อั นเกี่ ย วเนื่อ งกั บ กำรรับประกั น ภัย และกำรท ำ
ประกันภัยต่อกับบริษัทประกันวินำศภัยในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในบริษัทร่วมในต่ำงประเทศเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯไม่ได้ทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกิดขึ้น
บริษั ทฯอำจใช้เครื่องมือทำงกำรเงินในกำรป้องกั นควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญำ
แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญำแลกเปลี่ยน
อั ต รำดอกเบี้ ย (Interest Rate Swap) และสั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศล่ ว งหน้ ำ (Foreign
Exchange Forward) เป็ น ต้น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งให้ ส อดคล้ องกั บ สถำนกำรณ์ ข องตลำด และ
เป็นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยงำนที่กำกับดูแลและมีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้
ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนด้วยวิธีกำรประเมินและแบบจำลองต่ำงๆ เช่น Value at
Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯจะยังคงมีฐำนะกำรเงินที่ยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะรองรับควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษั ทฯมีย อดคงเหลือของสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น ที่เป็ น สกุ ล
เงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สินทรัพย์
หนี้สิน
อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
สกุลเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
451.2
416.4
397.9
382.6
32.404
32.641
ฮ่องกงดอลล่ำร์
7.0
6.4
4.135
4.174
อินโดนีเซียรูเปีย
2.6
1.8
0.002
0.002
ยูโรอังกฤษ
0.6
1.0
1.5
37.073
38.975
เยนญี่ปุ่น
0.2
0.2
0.293
0.289
ดองเวียดนำม
0.2
0.001
0.001

(ง) ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดของตรำสำรทุ น ซึ่ง อำจทำให้เกิ ดควำมผันผวนต่อรำยได้ห รือมูล ค่ำของสิน ทรัพ ย์ท ำง
กำรเงิน
บริษัท ฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรทุนที่ผู้ออกมีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่งมีควำมสำมำรถในกำรทำ
กำไร มีศักยภำพในกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจที่ได้รับอำนิสงส์เชิงบวกจำกนโยบำย
ภำครัฐโดยส่วนใหญ่บ ริษั ทฯ ถือครองตรำสำรทุนไว้เพื่ อกำรลงทุนในระยะยำว ซึ่งจะสำมำรถลด
ควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกกำรถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรำคำ
จะเปลี่ยนแปลงไปตำมภำวะตลำด
(จ) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันได้เมื่อครบ
กำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินได้เพียงพอตำม
ควำมต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยได้

58

บริษัทฯจัดสรรเงินลงทุนบำงส่วนเป็นเงินฝำกธนำคำรซึ่งมีสภำพคล่องสูงสำรองไว้สำหรับค่ำใช้จ่ำย
ดำเนินงำน โดยกำหนดให้เงินฝำกครบกำหนดในแต่ละช่วงเวลำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงิน
ตำมแผนบริหำรกระแสเงินสด กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันต่ำงๆ ที่วำงไว้ และอีกส่วนหนึ่ง
บริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำด สภำพคล่องสูง และสำมำรถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 และ 2560 มีดังนี้
(หน่วย: บำท)
เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนีส้ ินสัญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย สำรองสินไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

ภำยใน 1 ปี

31 ธันวำคม 2561
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

ไม่มีกำหนด

รวม

159,566,786
-

260,000,000
11,003,875,047
762,249,307

1,257,322,568
337,580,279

195,461,520
340,571,973

35,494,649,837
-

419,566,786
47,951,308,972
1,440,401,559

-

2,704,395,600

-

-

-

2,704,395,600

-

2,337,937,543
236,156,098

1,316,522,439
-

-

-

3,654,459,982
236,156,098

-

4,132,669,575
2,178,929,186

2,327,158,928
-

-

-

6,459,828,503
2,178,929,186
(หน่วย: บำท)

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย สำรองสินไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

ภำยใน 1 ปี

31 ธันวำคม 2560
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

ไม่มีกำหนด

รวม

129,583,620
-

270,000,000
9,316,668,959
830,280,484

1,838,168,006
171,857,749

199,537,280
357,169,939

36,465,250,254
-

399,583,620
47,819,624,499
1,359,308,172

-

2,401,046,091

-

-

-

2,401,046,091

-

1,994,813,696
239,202,038

1,344,153,068
-

-

-

3,338,966,764
239,202,038

-

3,836,832,899
2,051,516,569

2,585,349,561
-

-

-

6,422,182,460
2,051,516,569
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33.3 มูลค่ำยุติธรรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือวัดมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บำท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

33,941,921,401

5,450,775,315
1,101,496,223
865,407,154

-

5,450,775,315
1,101,496,223
34,807,328,555

5,450,775,315
1,101,496,223
34,807,328,555

419,566,786

-

-

419,566,786

419,566,786

5,904,387,597
-

-

2,781,108,871
1,366,559,540
170,296,350

5,904,387,597
2,781,108,871
1,366,559,540
170,296,350

5,904,387,597
687,321,282
1,440,401,559
152,436,405
(หน่วย: บำท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

34,857,099,364

1,964,880,052
1,337,918,329
898,230,208

-

1,964,880,052
1,337,918,329
35,755,329,572

1,964,880,052
1,337,918,329
35,755,329,572

399,583,620

-

-

399,583,620

399,583,620

8,051,575,864
-

-

2,346,704,102
1,313,079,868
205,998,916

8,051,575,864
2,346,704,102
1,313,079,868
205,998,916

8,051,575,864
709,920,682
1,359,308,172
169,666,034

กำรจัดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อที่ 4.19 และในระหว่ำงปีไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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บริษัทฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่
อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้วิธีกำรทำงกำรตลำด เช่น อัตรำส่วนของรำคำต่อมูลค่ำ
ตำมบั ญ ชี ห รือใช้ เทคนิ ค กำรคิ ด ลดกระแสเงิน สดในอนำคต คิ ดลดด้วยอัต รำต้น ทุ น ถัวเฉลี่ย ถ่ วง
น้ำหนักของเงินทุนตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้
จดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย คำนวณโดยใช้มูล ค่ำสิน ทรัพ ย์สุ ทธิต่อหน่ วยที่
ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน
(ค) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือคำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนที่
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
(ง) เงินให้สินเชื่อแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบี้ยตลำดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
(จ) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้
วิธีพิจำรณำรำยได้และข้อสมมติหลักที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำ
ผลตอบแทน อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำพื้นที่ว่ำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ เป็นต้น
34. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทฯ คือกำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและดำรงเงินกองทุนตำมควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
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