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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึI งประกอบไปดว้ย                    
งบแสดงฐานะการเงินทีIแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัทีI 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ                             
งบแสดงการเปลีIยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดทีIแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับปี
สิRนสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีIสาํคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีRแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีI 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแส                          
เงินสดสาํหรับปีสิRนสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีIควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ
ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีIกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีIเกีIยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืIน ๆ ตามทีIระบุในขอ้กาํหนดนัRนดว้ย 
ขา้พเจา้เชืIอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีIขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืIอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
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เรืAองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืIองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืIองต่าง ๆ ทีIมีนยัสาํคญัทีIสุดตามดุลยพินิจเยีIยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืIองเหล่านีRมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัRงนีR  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรืIองเหล่านีR   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีIไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึI งไดร้วมความรับผดิชอบทีIเกีIยวกบัเรืIองเหล่านีRดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีIออกแบบมาเพืIอตอบสนองต่อการประเมินความเสีIยงจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึI งไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
สาํหรับเรืIองเหล่านีRดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืIองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืIองมีดงัต่อไปนีR  

รายได้เบี*ยประกนัภัยรับ 

ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดเ้บีRยประกนัภยัรับจาํนวน 24,511 ลา้นบาท บริษทัฯ รับประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั       
รายยอ่ยผา่นนายหนา้และตวัแทนและมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก โดยอาศยัระบบเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกการรับรู้เบีRยประกนัภยัรับเป็นรายได ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการ
ตรวจสอบรายไดเ้บีRยประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าทีIถูกตอ้งและเกิดขึRนจริง 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมทัIวไปของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศทีIเกีIยวเนืIองกบัการ
บนัทึกรับรู้เบีRยประกนัภยัรับ สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัในรายงานทีIเกีIยวเนืIองกบัเบีRยประกนัภยัรับและสอบทาน
ขอ้มูลกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงักรมธรรมที์Iบริษทัฯ ออกในระหวา่งปีและภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
นอกจากนีR  ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบรายไดเ้บีRยประกนัภยัรับแบบแยกยอ่ยตามประเภทการรับประกนัภยั
และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบญัชีทีIสาํคญัทีIทาํผา่นใบสาํคญัทัIวไป 
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สํารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัทีI 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 7,689 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหนึIงของ
หนีR สินจากสญัญาประกนัภยั) สาํรองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสาํรองในส่วนของความเสียหายทีIเกิดขึRน
ทัRงทีIไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สาํรองดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึIงเกีIยวขอ้ง
กบัขอ้สมมติบางประการทีIตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการสาํรองดงักล่าว ดงันัRน 
ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ทีIเกีIยวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหม
ทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบขอ้สมมติหลกัและการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลการ
เรียกร้องค่าสินไหมกบัแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลความถีIของการเกิดความเสียหายและ
มูลค่าความเสียหายทีIเกิดขึRนจริงเฉลีIยต่อครัR ง นอกจากนีR  ขา้พเจา้ไดจ้ดัใหมี้ผูเ้ชีIยวชาญสุ่มสอบทานแบบจาํลองใน
การคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ค่าเผื>อผลขาดทุนด้านเครดติที>คาดว่าจะเกดิขึ*น 

ณ วนัทีI 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีRยคา้งรับจาํนวน 1,457 ลา้นบาท (ก่อนค่าเผืIอผลขาดทุน
ดา้นเครดิตทีIคาดวา่จะเกิดขึRน) ในการประมาณการค่าเผืIอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีIคาดวา่จะเกิดขึRนสาํหรับเงินให้
กูย้มืและดอกเบีRยคา้งรับดงักล่าว ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาการเพิIมขึRนอยา่งมีนยัสาํคญัสาํหรับความ
เสีIยงดา้นเครดิตของลูกหนีRแต่ละราย และการพิจารณาเลือกขอ้สมมติทีIใชใ้นแบบจาํลองการคาํนวณผลขาดทุนทีI
คาดวา่จะเกิดขึRน อาทิ อตัราส่วนสูญเสีย อตัราผดินดัชาํระ เป็นตน้ การประมาณการดงักล่าวเกีIยวขอ้งกบัการ
คาดการณ์ และมีความไม่แน่นอน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของค่าเผืIอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีIคาด
วา่จะเกิดขึRนสาํหรับเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีRยคา้งรับดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกีIยวกบัแบบจาํลองการคาํนวณค่าเผืIอผลขาดทุนทีIคาดวา่จะเกิดขึRนและการจดัชัRนตามการ
เปลีIยนแปลงความเสีIยงดา้นเครดิตของลูกหนีR  ประเมินและสุ่มทดสอบการจดัชัRน และทดสอบขอ้มูลทีIนาํมาใชใ้น
แบบจาํลองการคาํนวณค่าเผืIอผลขาดทุนทีIคาดวา่จะเกิดขึRนทีIเกีIยวกบัอตัราส่วนสูญเสีย และอตัราผดินดัชาํระหนีR  
รวมถึงทดสอบการคาํนวณตามแบบจาํลองดงักล่าว 
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มูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 

บริษทัฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนทีIมิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทีIจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีI
กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืIน โดย ณ วนัทีI 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุน
ดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคายติุธรรมจาํนวน 3,125 ลา้นบาท ในการประเมินมูลค่ายติุธรรม ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลย
พินิจอยา่งสูงในการพิจารณาเลือกใชว้ธีิการประเมินมูลค่า  แบบจาํลองทางการเงิน และขอ้สมมติต่าง ๆ ในการ
ประมาณประเมินมูลค่า อาทิ อตัราการเติบโตของธุรกิจ อตัราคิดลด เป็นตน้ การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว
เกีIยวขอ้งกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดทีIแต่ละกิจการจะไดรั้บซึIงมีความไม่แน่นอน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อ
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้าํการสอบทานความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า ประเมินแบบจาํลองทางการเงินทีIฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ เลือกใช ้สุ่มทดสอบขอ้สมมติทีIสาํคญัทีIใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยการเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
อุตสาหกรรม ขอ้มูลผลการดาํเนินงานทีIเกิดขึRนในอดีตและแนวโนม้ในอนาคต และทดสอบการคาํนวณมูลค่า
ยติุธรรม 

ข้อมูลอืAน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืIน ซึI งรวมถึงขอ้มูลทีIรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ แต่ไม่รวมถึง                     
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีIแสดงอยูใ่นรายงานนัRน 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืIนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                   
ความเชืIอมัIนในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืIนนัRน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีIเกีIยวเนืIองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืIนนัRนมี
ความขดัแยง้ทีIมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีIไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอืIนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่
ขอ้มูลอืIนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนัRน ทัRงนีR  ขา้พเจา้ไม่
พบวา่มีเรืIองดงักล่าวทีIตอ้งรายงาน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีAในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีIรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีRโดยถูกตอ้งตามทีIควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีIยวกบัการควบคุมภายในทีIผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืIอใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินทีIปราศจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนืIอง 
การเปิดเผยเรืIองทีIเกีIยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืIองในกรณีทีIมีเรืIองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการทีIดาํเนินงานต่อเนืIองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัRงใจทีIจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนืIองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีIในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืIอใหไ้ดค้วามเชืIอมัIนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึIงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืIอมัIนอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชืIอมัIน
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีIมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืIอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านีR  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีIยง                          
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีRดว้ย  

• ระบุและประเมินความเสีIยงทีIอาจมีการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืIอตอบสนองต่อ
ความเสีIยงเหล่านัRน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีIเพียงพอและเหมาะสมเพืIอเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีIยงทีIไม่พบขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึIงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสีIยงทีIเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืIองจากการทุจริตอาจเกีIยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตัRงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีIไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกีIยวกบัระบบการควบคุมภายในทีIเกีIยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืIอออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืIอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีIผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                             
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้งทีIผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีIยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีIดาํเนินงานต่อเนืIองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีIไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสาํคญัทีIเกีIยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีIอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเนืIองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีIเปลีIยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึRนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีทีIไดรั้บจนถึงวนัทีIในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืIองได ้

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนืRอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีIเกิดขึRนโดยถูกตอ้งตามทีIควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดสื้Iอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลในเรืIองต่างๆซึIงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีIไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีIมีนยัสาํคญัทีIพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีIมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีIเกีIยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้Iอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลเกีIยวกบัความสมัพนัธ์ทัRงหมดตลอดจนเรืIองอืIนซึIง
ขา้พเจา้เชืIอวา่มีเหตุผลทีIบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีI
ขา้พเจา้ใชเ้พืIอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืIองทัRงหลายทีIสืIอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืIองต่าง ๆ ทีIมีนยัสาํคญัทีIสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืIองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืIองเหล่านีRไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืIองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ทีIยากทีIจะเกิดขึRน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืIอสารเรืIองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีIผูมี้ 
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสืIอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีR  

 

 
 
รัชดา ยงสวสัดิ_ วาณิชย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2565 



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 561,726,055         141,557,318         561,726,055         141,557,318        
เบ ี:ยประกนัภัยคา้งรับ 7 3,004,544,119      2,765,896,684      3,004,544,119      2,765,896,684      
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 38,101,882          42,863,470          38,101,882           42,863,470          
สินทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 8 7,930,459,370      7,560,169,280      7,930,459,370      7,560,169,280      
ลกูหนี:จากสัญญาประกนัภัยตอ่ 9 628,974,479         389,321,701         628,974,479         389,321,701        
สินทรัพยล์งทนุ

   เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 10.1 47,047,497,035    44,424,088,267    47,047,497,035     44,424,088,267    
   เงนิใหก้ ูย้มืและดอกเบี:ยคา้งรับ 11 1,400,122,328      1,476,419,024      1,400,122,328      1,476,419,024      
   อสังหาริมทรัพยเ์พืGอการลงทนุ 12 100,700,313         117,929,942         100,700,313         117,929,942        
เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 13.1 281,180,652         268,910,602         129,395,722         129,395,722        
ทีGดนิ อาคารและอปุกรณ์ 14 559,283,784         614,944,629         559,283,784         614,944,629        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15.1 901,263,688         886,560,707         901,263,688         886,560,707        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 160,869,527         101,675,828         160,869,527         101,675,828        
สินทรัพยอ์ ืGน

   ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลรอเรียกคนื 338,926,680         -                        338,926,680         -                        
   อืGน ๆ 546,199,429         713,452,108         546,199,429         713,452,108        
รวมสินทรัพย์ 63,499,849,341    59,503,789,560    63,348,064,411     59,364,274,680    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินี:

ท ีGแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิ

ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2564



บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
หน ีEสินและส่วนของเจ้าของ
หน ีEสิน
หนี:สินจากสัญญาประกนัภัย 17 18,680,918,815    18,022,514,489    18,680,918,815     18,022,514,489    
เจ้าหนี:บริษทัประกนัภัยตอ่ 18 3,188,391,457      2,737,451,690      3,188,391,457      2,737,451,690      
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย -                        196,693,497         -                         196,693,497        
หนี:สินตามสัญญาเชา่ 15.2 825,754,395         778,848,706         825,754,395         778,848,706        
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 790,145,804         777,202,619         790,145,804         777,202,619        
หนี:สินภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 20.1 3,716,954,086      2,984,538,685      3,686,597,100      2,956,635,709      
หนี:สินอืGน

   เบ ี:ยประกนัภัยรับลว่งหนา้ 1,593,177,396      1,717,482,667      1,593,177,396      1,717,482,667      
   คา่นายหนา้คา้งจ่าย 424,910,184         411,902,624         424,910,184         411,902,624        
   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 539,189,579         607,433,941         539,189,579         607,433,941        
   อืGน ๆ 922,307,637         926,673,433         922,307,637         926,673,433        
รวมหน ีEสิน 30,681,749,353    29,160,742,351    30,651,392,367     29,132,839,375    
ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุน้ 21
   ทนุจดทะเบยีน ออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้
      หุน้สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      
กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย 22 106,470,000         106,470,000         106,470,000         106,470,000        
      สาํรองอืGน 7,000,000,000      7,000,000,000      7,000,000,000      7,000,000,000      
   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 4,748,927,623      5,373,111,989      4,623,611,751      5,259,106,805      
องคป์ระกอบอืGนของส่วนของเจ้าของ 18,455,502,365    15,356,265,220    18,459,390,293     15,358,658,500    
รวมส่วนของเจ้าของ 32,818,099,988    30,343,047,209    32,696,672,044     30,231,435,305    
รวมหน ีEสินและส่วนของเจ้าของ 63,499,849,341    59,503,789,560    63,348,064,411     59,364,274,680    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินี:

กรรมการ

งบการเงนิ

ทีGแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2564



บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กาํไรหรือขาดทนุ:
รายได้

เบ ี*ยประกนัภัยรับ 24,510,990,067    22,858,219,887    24,510,990,067    22,858,219,887    
หกั: เบ ี*ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (8,935,923,630)     (8,048,864,881)     (8,935,923,630)     (8,048,864,881)     
เบ ี*ยประกนัภัยรับสุทธิ 15,575,066,437    14,809,355,006    15,575,066,437    14,809,355,006    
บวก (หกั): สาํรองเบี*ยประกนัภัยที<ยงัไม่ถอืเป็นรายได ้
   (เพิ<ม) ลดจากปีกอ่น (338,325,322)       35,380,551          (338,325,322)       35,380,551          
เบ ี*ยประกนัภัยที<ถอืเป็นรายได้ 15,236,741,115    14,844,735,557    15,236,741,115    14,844,735,557    
รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 1,617,502,749      1,641,001,334      1,617,502,749      1,641,001,334      
รายไดจ้ากการลงทนุ 1,052,973,509      1,127,222,520      1,059,261,921      1,127,222,520      
กาํไรจากเงนิลงทนุ 313,908,357         185,241,059         313,908,357         185,241,059         
ส่วนแบง่กาํไรในบริษทัร่วมภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย 13.2 20,426,773          20,789,809          -                        -                        
รายไดอ้ ื<น 204,248,795         174,083,116         204,248,795         174,083,116         
รวมรายได้ 18,445,801,298    17,993,073,395    18,431,662,937    17,972,283,586    
ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 13,833,487,595    12,327,280,494    13,833,487,595    12,327,280,494    
หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยตอ่ (2,853,175,434)     (3,955,308,210)     (2,853,175,434)     (3,955,308,210)     
คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็ 3,032,439,226      2,865,234,091      3,032,439,226      2,865,234,091      
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอื<น 2,195,536,475      2,375,420,525      2,195,536,475      2,375,420,525      
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน 24 988,510,179         984,279,252         988,510,179         984,279,252         
คา่ใชจ้่ายลงทนุ 89,027,045          86,426,177          89,027,045          86,426,177          
ตน้ทนุทางการเงนิ 40,831,275          39,336,336          40,831,275          39,336,336          
ผลขาดทนุดา้นเครดติที<คาดว่าจะเกดิขึ*น 25 4,284,199            60,321,248          4,284,199            60,321,248          
รวมค่าใช้จ่าย 26 17,330,940,560    14,782,989,913    17,330,940,560    14,782,989,913    
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,114,860,738      3,210,083,482      1,100,722,377      3,189,293,673      
หกั: คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 20.2 (58,979,190)         (504,487,435)       (56,151,517)         (500,329,473)       
กาํไรสุทธ ิ 1,055,881,548      2,705,596,047      1,044,570,860      2,688,964,200      
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืEน:
รายการที<จะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื<นจากบริษทัร่วม 13.2 (1,868,310)           1,750,236            -                        -                        
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลคา่ในเงนิลงทนุเผื<อขายที<วัดมูลคา่
     ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<น 3,875,914,741      (5,002,416,082)     3,875,914,741      (5,002,416,082)     
รวมรายการที<จะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 3,874,046,431      (5,000,665,846)     3,875,914,741      (5,002,416,082)     
บวก (หกั): ภาษเีงนิได้ (774,809,286)       1,000,133,169      (775,182,948)       1,000,483,216      
รายการที<จะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 3,099,237,145      (4,000,532,677)     3,100,731,793      (4,001,932,866)     
รายการที<จะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 29,311,896          (35,681,189)         29,311,896          (35,681,189)         
บวก (หกั): ภาษเีงนิได้ (5,862,379)           7,136,238            (5,862,379)           7,136,238            
รายการที<จะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 23,449,517          (28,544,951)         23,449,517          (28,544,951)         
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืEนสําหรับปี 3,122,686,662      (4,029,077,628)     3,124,181,310      (4,030,477,817)     
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 4,178,568,210      (1,323,481,581)     4,168,752,170      (1,341,513,617)     
กาํไรต่อหุ้น: 28
กาํไรตอ่หุน้ขั*นพื*นฐาน 
   กาํไรสุทธิ 9.92 25.41 9.81 25.26
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี*

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564
(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ

ที<แสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

เบ ี*ยประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 22,610,198,641    21,471,962,314    22,610,198,641    21,471,962,314    
เงนิสดจ่ายจากการประกนัภัยตอ่ (3,511,726,484)     (2,777,161,015)     (3,511,726,484)     (2,777,161,015)     
ดอกเบี*ยรับ 196,425,900         304,337,095         196,425,900         304,337,095         
เงนิปันผลรับ 865,349,134         851,160,528         865,349,134         851,160,528         
รายไดจ้ากการลงทนุอื<น 153,417,203         154,902,904         153,417,203         154,902,904         
รายไดอ้ ื<น 48,204,912          16,861,307          48,204,912          16,861,307          
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (12,710,086,555)   (9,947,053,192)     (12,710,086,555)   (9,947,053,192)     
คา่จ้างและคา่บาํเหนจ็จากการรับประกนัภัยโดยตรง (2,725,824,710)     (2,639,521,135)     (2,725,824,710)     (2,639,521,135)     
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอื<น (2,578,182,925)     (2,763,227,992)     (2,578,182,925)     (2,763,227,992)     
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน (967,515,951)       (696,589,280)       (967,515,951)       (696,589,280)       
คา่ใชจ้่ายลงทนุ (48,456,658)         (47,472,324)         (48,456,658)         (47,472,324)         
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (641,986,800)       (465,084,876)       (641,986,800)       (465,084,876)       
เงนิสดรับจากสินทรัพยท์างการเงนิ 22,496,177,819    21,874,999,105    22,496,177,819    21,874,999,105    
เงนิสดจ่ายจากสินทรัพยท์างการเงนิ (20,852,334,125)   (23,718,425,440)   (20,852,334,125)   (23,718,425,440)   
เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 2,333,659,401      1,619,687,999      2,333,659,401      1,619,687,999      
กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดไดม้า

   ที<ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 4,612,095            2,576,009            4,612,095            2,576,009            
เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมลงทนุ 4,612,095            2,576,009            4,612,095            2,576,009            
กระแสเงนิสดใชไ้ป

   ที<ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (58,084,068)         (52,712,305)         (58,084,068)         (52,712,305)         
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (87,445,746)         (19,789,622)         (87,445,746)         (19,789,622)         
เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (145,529,814)       (72,501,927)         (145,529,814)       (72,501,927)         
เงนิสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรมลงทนุ (140,917,719)       (69,925,918)         (140,917,719)       (69,925,918)         
กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ
ชาํระหนี*สินตามสัญญาเชา่ (66,989,300)         (60,360,710)         (66,989,300)         (60,360,710)         
เงนิปันผลจ่าย (1,705,510,249)     (1,486,668,146)     (1,705,510,249)     (1,486,668,146)     
เงนิสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,772,499,549)     (1,547,028,856)     (1,772,499,549)     (1,547,028,856)     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิEมขึGนสุทธ ิ 420,242,133         2,733,225            420,242,133         2,733,225            
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้ปี 141,557,319         138,824,094         141,557,319         138,824,094         
หกั: คา่เผ ื<อผลขาดทนุดา้นเครดติที<คาดว่าจะเกดิขึ*นเพิ<มขึ*น (73,397)               (1)                       (73,397)               (1)                       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิGนปี 561,726,055         141,557,318         561,726,055         141,557,318         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี*

ท ี<แสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดําเนนิงาน

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564
(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ



 (หนว่ย: บาท)

ส่วนแบง่ขาดทนุ ส่วนเกนิทนุ

เบด็เสร็จอื7น จากการวัดมูลคา่

ทนุออกจาํหนา่ย ส่วนเกนิ จากบริษทัร่วม เงนิลงทนุเผื7อขาย

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื7น ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ รวม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2563 1,064,700,000  1,442,500,000  106,470,000     7,000,000,000  4,186,639,933   (3,793,469)                 19,360,591,366          19,356,797,897     33,157,107,830     
เงนิปันผลจ่าย 29 -                     -                     -                     -                     (1,490,579,040)  -                              -                              -                         (1,490,579,040)     
กาํไรสุทธิ -                     -                     -                     -                     2,705,596,047   -                              -                              -                         2,705,596,047       
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื7นสาํหรับปี -                     -                     -                     -                     (28,544,951)      1,400,189                  (4,001,932,866)           (4,000,532,677)     (4,029,077,628)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 1,064,700,000  1,442,500,000  106,470,000     7,000,000,000  5,373,111,989   (2,393,280)                 15,358,658,500          15,356,265,220     30,343,047,209     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2564 1,064,700,000  1,442,500,000  106,470,000     7,000,000,000  5,373,111,989   (2,393,280)                 15,358,658,500          15,356,265,220     30,343,047,209     
เงนิปันผลจ่าย 29 -                     -                     -                     -                     (1,703,515,431)  -                              -                              -                         (1,703,515,431)     
กาํไรสุทธิ -                     -                     -                     -                     1,055,881,548   -                              -                              -                         1,055,881,548       
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื7นสาํหรับปี -                     -                     -                     -                     23,449,517       (1,494,648)                 3,100,731,793            3,099,237,145       3,122,686,662       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 1,064,700,000  1,442,500,000  106,470,000     7,000,000,000  4,748,927,623   (3,887,928)                 18,459,390,293          18,455,502,365     32,818,099,988     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนินีL

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

สําหรับปีสิBนสุดวนัที0 31 ธนัวาคม 2564

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้

งบการเงนิที7แสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื7นของส่วนของเจ้าของ



 (หนว่ย: บาท)

องคป์ระกอบอื2น

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทนุ

จากการวัดมูลคา่

ทนุออกจาํหนา่ย ส่วนเกนิ เงนิลงทนุเผื2อขาย

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื2น ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2563 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000        7,000,000,000     4,089,266,596         19,360,591,366       33,063,527,962       
เงนิปันผลจ่าย 29 -                        -                        -                        -                        (1,490,579,040)       -                           (1,490,579,040)       
กาํไรสุทธิ -                        -                        -                        -                        2,688,964,200         -                           2,688,964,200         
ขาดทนุเบด็เสร็จอื2นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (28,544,951)            (4,001,932,866)        (4,030,477,817)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000        7,000,000,000     5,259,106,805         15,358,658,500       30,231,435,305       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2564 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000        7,000,000,000     5,259,106,805         15,358,658,500       30,231,435,305       
เงนิปันผลจ่าย 29 -                        -                        -                        -                        (1,703,515,431)       -                           (1,703,515,431)       
กาํไรสุทธิ -                        -                        -                        -                        1,044,570,860         -                           1,044,570,860         
กาํไรเบด็เสร็จอื2นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        23,449,517             3,100,731,793         3,124,181,310         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 1,064,700,000     1,442,500,000     106,470,000        7,000,000,000     4,623,611,751         18,459,390,293       32,696,672,044       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงนินีM

จัดสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลทั?วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ)งจดัตัKงและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นใน
บริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 9.97 ของหุน้สามญัที)ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ
คือการรับประกนัวินาศภยั โดยบริษทัฯ มีที)อยู่ตามที)จดทะเบียนตัKงอยู่เลขที) 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื=อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืKอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาํให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ) งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี)ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีK สินและหนีK สินที)อาจเกิดขึKนอยา่งต่อเนื)อง ทัKงนีK ฝ่าย
บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ (ถา้มี) เมื)อสถานการณ์มีการเปลี)ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินนีK จดัทาํขึKนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจดัทาํขึKนตามวิธีการบญัชีเกี)ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ที)เกี)ยวขอ้งซึ) ง
กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที)กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(“คปภ.”) เรื)อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื)อนไขและระยะเวลาในการจดัทาํและยื)นงบการเงินและรายงานเกี)ยวกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัที) 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที) 4 เมษายน 2562  

งบการเงินนีK ไดจ้ดัทาํขึKนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื)นในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงินขอ้ที) 4 สรุปนโยบายการบญัชีที)สาํคญั 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที)บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีK  
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2.1 งบการเงนิที?แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วน
ไดเ้สีย 

2.2 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที?เริ?มมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ) งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)ม
ในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึKนเพื)อให้มีเนืKอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี)ยวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ทัKงนีK  การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที?จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที?มีรอบระยะเวลาบัญชีที?เริ?มในหรือ
หลงัวนัที? 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ) งจะมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึKนเพื)อให้มีเนืKอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี)ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้

ชั)วคราวกับผูใ้ช้มาตรฐาน ทัK งนีK  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเชื)อว่ามาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงเหล่านีKจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที?สําคญั 

4.1 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 

บริษทัฯ จดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ) งผูรั้บประกันภัยรับความเสี) ยงด้านการรับประกันภัยที) มี
นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ) ง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนที)ระบุไว ้(เหตุการณ์ที)เอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเสี)ยงดา้นการรับประกนัภยัที)มีนยัสาํคญัหรือไม่นัKนจะ
พิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ที)จะตอ้งจ่ายกรณีที)มีสถานการณ์ที)รับประกนัภยัเกิดขึKนกบัจาํนวนภาระ

ผูกพนัที)จะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที)รับประกนัภยัเกิดขึKน ซึ) งหากไม่เขา้เงื)อนไขดงักล่าว
ขา้งตน้ บริษทัฯ จะจดัประเภทสญัญาประกนัภยัและสญัญาประกนัภยัต่อเป็นสญัญาการลงทุน ซึ) งสญัญาการ
ลงทุนคือสัญญาที)มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี)ยงทาง

การเงินแต่ไม่ไดท้าํใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเสี)ยงดา้นการรับประกนัภยัที)สาํคญั ความเสี)ยงทางการเงิน ไดแ้ก่ 
ความเสี)ยงจากการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบีKย อตัราแลกเปลี)ยน หรือราคา  

 บริษทัฯ จดัประเภทของสัญญาโดยประเมินระดบัความมีนยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นการรับประกนัภยัเป็น
รายสัญญา ณ วนัเริ)มตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญา
ประกนัภยัตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผูกพนัทัKงหมดถูกทาํให้สิKนสุดหรือสิKนผลบงัคบั หากสัญญาใดถูก
จดัประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเริ)มตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลา
ต่อมาได ้หากพบวา่ความเสี)ยงดา้นการรับประกนัภยัเพิ)มขึKนอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.2 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบีKยประกนัภยัรับ 

 เบีKยประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบีKยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยั และเบีKยประกนัภยัต่อรับ 
หกัดว้ยมูลค่าของกรมธรรมที์)ยกเลิกและการส่งคืนเบีKยประกนัภยั 

 เบีK ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัที)ที)มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์

ประกนัภยัตามจาํนวนที)ระบุไวใ้นกรมธรรม ์ในกรณีที)กรมธรรมมี์อายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึก
รายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบีK ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้มื)อบริษทัฯ ไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  
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(ข) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดบญัชีที)ไดใ้หบ้ริการ  

(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

รายไดด้อกเบีK ยรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบีK ยที)แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขัKนตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบีK ยที)แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที)เกิดการดอ้ยค่า
ด้านเครดิตในภายหลงั ที)จะนํามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื)อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKน) มาคูณกบัอตัราดอกเบีKยที)แทจ้ริง 

รายไดด้อกเบีKยจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินใหกู้ย้มื โดยคาํนวณจากยอดเงินตน้
ที)คงคา้ง ไม่มีการตัKงคา้งรับสาํหรับดอกเบีKยของเงินให้กูย้ืมรายที)ผิดนดัชาํระดอกเบีKยติดต่อกนัเกินหก
เดือน รายไดด้อกเบีKยจากเงินลงทุนในตราสารหนีK รับรู้รายได ้โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที)แทจ้ริง
ตลอดระยะเวลาการลงทุนและรายไดด้อกเบีKยจากเงินฝากรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินฝาก 

เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายไดเ้มื)อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึKน 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที)เกิดรายการ 

4.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบีKยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เบีKยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื)อไดโ้อนความเสี)ยงจากการประกนัภยั

ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนที)ระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

 ค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ และสําหรับทัK งความเสียหายที)ได้รับ
รายงานแลว้และที)ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ) งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายอื)นที)
เกี)ยวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนที)เกิดขึKนในระหวา่งปี หกัดว้ย
มูลค่าซากและการรับคืนอื)น (ถา้มี) และหกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที)เกี)ยวขอ้ง 
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 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะรับรู้เมื)อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวน

ที)ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์)เกี)ยวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เป็นส่วนหกัของรายการค่าสินไหมทดแทนเมื)อได้

บนัทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงื)อนไขในสญัญาประกนัภยัต่อที)เกี)ยวขอ้ง 

(ค) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที)เกิดรายการ 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื)น  

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื)น คือค่าใชจ่้ายอื)นที)เกิดจากการรับประกนัภยั ทัKงค่าใชจ่้ายทางตรงและ
ทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที)ไม่เกี)ยวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(ฉ) ตน้ทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบีKยจากหนีK สินทางการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิดอกเบีKยที)

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัK นที)มีสภาพ
คล่องสูง ซึ) งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัตัKงแต่วนัที)ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้บริษทัฯ ตัKงค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKนโดยใชว้ิธีการทั)วไป ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้น
เครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKนตัKงเพิ)ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.5 เบี=ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื?อหนี=สงสัยจะสูญ 

 เบีK ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที)คาดว่าจะได้รับ โดยบริษทัฯ 
บนัทึกค่าเผื)อหนีKสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที)อาจเกิดขึKนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ) งพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบีK ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิKนรอบระยะเวลา
รายงาน ค่าเผื)อหนีKสงสยัจะสูญตัKงเพิ)ม (ลด) โดยบนัทึกเพิ)ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 



 

6 

4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อและค่าเผื?อการด้อยค่า 

 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนสํารองประกนัภยัส่วนที)เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซึ) ง

ประกอบด้วย (ก) สํารองค่าสินไหมทดแทน และ (ข) สํารองเบีK ยประกันภยัที)ยงัไม่ถือเป็นรายได้ ทัK งนีK  
ประมาณขึKนโดยอา้งอิงสญัญาประกนัภยัต่อตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

 บริษัทฯ บันทึกค่าเผื)อการด้อยค่าสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณที)อาจเกิดขึKนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีKไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน อายขุองหนีKคงคา้ง
และสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื)อการดอ้ยค่าที)ตัKงเพิ)ม (ลด) 
โดยบนัทึกบญัชีเพิ)ม (ลด) ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.7 ลูกหนี=จากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนี=บริษัทประกนัภัยต่อและค่าเผื?อหนี=สงสัยจะสูญ 

(ก) ลูกหนีK จากสัญญาประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และเงินวางไวจ้าก
การประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบีKยประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่า
สินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื)น ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หกัค่าเผื)อหนีKสงสยัจะสูญ โดย
บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื)อหนีK สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีK จากสัญญาประกนัภยัต่อโดยพิจารณาจากผล
ขาดทุนโดยประมาณที)อาจเกิดขึKนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีK ไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงินและ
สถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน 

 (ข)  เจา้หนีKบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินถือไวจ้ากการ
เอาประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบีK ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื)น ๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  

 บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหนีK จากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนีKบริษทัประกนัภยัต่อ) เมื)อเขา้เงื)อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนีK  

(1) บริษทัฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที)รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯ ตัKงใจที)จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที)รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตัKงใจที)
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที)จ่ายชาํระหนีK สิน 
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4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 เงินลงทุนเผื)อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว
บันทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นและจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื)อได้

จาํหน่ายเงินลงทุนนัKนออกไป 

เงินลงทุนที)จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/
รับรู้ส่วนตํ)ากวา่มูลค่าเงินลงทุนตามอตัราดอกเบีKยที)แทจ้ริง ซึ) งจาํนวนที)ตดัจาํหน่าย/รับรู้นีK จะแสดงเป็น
รายการปรับกบัดอกเบีKยรับ  

 เงินลงทุนในตราสารทุนที)ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (บริษทัที)ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) แสดง
ตามมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื)อขาย กําไรขาดทุนจากการ
เปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซืKอหลงัสุด ณ สิKนวนั
ทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหนีKคาํนวณโดย
ใช้อตัราผลตอบแทนที)ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีK ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขายประเภทตราสารหนีKแสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิจากค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKน (ถา้มี) และ
เงินลงทุนในตราสารหนีK ที)จะถือจนครบกาํหนดแสดงตามราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื)อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKน (ถา้มี)  

 เมื)อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ)งตอบแทนสุทธิที)ไดรั้บกบัตน้ทุนเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน บริษทัฯ ใชว้ิธีถวัเฉลี)ยถ่วงนํK าหนกัในการ
คาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 บริษทัฯ บนัทึกรายการซืKอขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วนัที)เกิดรายการ (Trade date) และบนัทึก
รายการซืKอขายเงินลงทุนในตราสารหนีK  ณ วนัที)ชาํระราคา (Settlement date) 

 ในกรณีที)มีการโอนเปลี)ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ) งไปเป็นอีกประเภทหนึ) ง บริษทัฯ จะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที)โอนเปลี)ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที)โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
ส่วนเกิน (ตํ)ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื)อขายในองคป์ระกอบอื)นของเจา้ของแลว้แต่ประเภท
ของเงินลงทุนที)มีการโอนเปลี)ยน 
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(ข) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีKยคา้งรับ 

 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีKยคา้งรับแสดงตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และหกัค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)
คาดวา่จะเกิดขึKน (ถา้มี)  

(ค) อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน 

 บริษทัฯ บนัทึกมูลค่าเริ)มแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนตามราคาทุนที)ไดม้าซึ) งรวมตน้ทุนการ
ทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ)มแรก บริษทัฯ จะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนดว้ยราคา
ทุนหกัค่าเสื)อมราคาสะสมและค่าเผื)อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเสื)อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื)อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯ รับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที)ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
ณ วนัจาํหน่าย ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที)ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนออกจาก
บญัชี 

4.9 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที)แสดงอยูใ่นงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกครัK งแรกใน

ราคาทุนที)ซืK อมาและจะปรับเพิ)มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที)เกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตาม

อตัราส่วนการลงทุนและปรับลดดว้ยเงินปันผลรับ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที)แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื)อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.10 ที?ดนิ อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื?อมราคา 

 ที)ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื)อมราคาสะสมและค่า
เผื)อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเสื)อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยน์ัKนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปนีK   
อาคาร - 20 ปี และ 33 ปี 
อาคารชุด - 20 ปี 
เครื)องตกแต่ง ติดตัKงและอุปกรณ์สาํนกังาน -    3 ปี และ 5 ปี  
ยานพาหนะ -    5 ปี 
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  ค่าเสื)อมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื)อมราคาสาํหรับที)ดินและงาน
ระหวา่งก่อสร้าง 

  บริษทัฯ ตดัรายการที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื)อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื)อบริษทัฯ ตดัรายการสินทรัพยน์ัKนออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ) มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ) มแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื)อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯ ตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที)มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัKน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื)อมีขอ้บ่งชีK ว่า
สินทรัพยน์ัK นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิKนปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี             
5 ปี และ 10 ปี 

4.12 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริ)มตน้ของสญัญาเช่า บริษทัฯ จะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานัKนมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์
ที)ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ)งเพื)อเป็นการแลกเปลี)ยนกบัสิ)งตอบแทน 

 บริษทัฯ ในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯ ใชว้ธีิการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา (เวน้แต่สญัญาเช่า
ระยะสัKนและสญัญาเช่าที)สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า) ณ วนัที)สญัญาเช่าเริ)มมีผล (วนัที)สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม
ใชง้าน) บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้)งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีK สินตามสญัญา
เช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 
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(ก)  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื)อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีK สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีK สินตามสญัญาเช่าจากการรับรู้เริ)มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ)มแรกที)เกิดขึKน 
จาํนวนเงินที)จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผลหรือก่อนวนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผล และ
หกัดว้ยสิ)งจูงใจตามสญัญาเช่าที)ไดรั้บ 

 ค่าเสื)อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัKนกวา่ ดงันีK  

ที)ดิน 15 และ 33 ปี 
อาคาร 3 และ 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บับริษทัฯ เมื)อสิKนสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซืKอ ค่าเสื)อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

(ข)  หนีK สินตามสญัญาเช่า 

 หนีK สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที)ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินที)ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที)หักดว้ยสิ)งจูงใจตามสัญญาเช่า 
ค่าเช่าผนัแปรที)ขึKนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที)คาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซืKอซึ) งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที)บริษทัฯ จะใชสิ้ทธินัKน 
และการจ่ายค่าปรับเพื)อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ จะ
ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่าผนัแปรที)ไม่ขึK นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดที)เหตุการณ์หรือเงื)อนไขซึ)งเกี)ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนัKนไดเ้กิดขึKน 

 บริษทัฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที)ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีK ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบีKยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มของบริษทัฯ หลงัจากวนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผล มูลค่าตาม
บญัชีของหนีK สินตามสัญญาเช่าจะเพิ)มขึKนจากดอกเบีKยของหนีK สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่าที)จ่ายชาํระแลว้ นอกจากนีK  มูลค่าตามบญัชีของหนีK สินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า
ใหม่เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี)ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือมีการ
เปลี)ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซืKอสินทรัพยอ์า้งอิง 
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(ค)  สญัญาเช่าระยะสัKนและสญัญาเช่าซึ)งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า 

 สัญญาเช่าที)มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตัKงแต่วนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ) ง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 บริษทัฯ ในฐานะผู้ให้เช่า  

 สญัญาเช่าที)ความเสี)ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญา

เช่าดาํเนินงาน บริษทัฯ บนัทึกจาํนวนเงินที)ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ)มแรกที)เกิดขึKนจากการไดม้าซึ) งสัญญาเช่า
ดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

4.13  หนี=สินจากสัญญาประกนัภัย  

หนีK สินจากสญัญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสาํรองค่าสินไหมทดแทน และสาํรองเบีKยประกนัภยั 

(ก)  สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

  สํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื)อไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตาม

จาํนวนที)ผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จาํนวนประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์)เกี)ยวขอ้ง  

  ประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการที)ดีที)สุดของค่าสินไหมทดแทนที)คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ

ความสูญเสียที)เกิดขึKนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน ทัKงจากรายการความสูญเสียที)
บริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
จาํนวนประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนที)คาํนวณไดส่้วนที)สูงกวา่ค่าสินไหมทดแทนที)ไดรั้บรู้ไป

แลว้ในบญัชี คือสาํรองความเสียหายที)เกิดขึKนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 

(ข) สาํรองเบีKยประกนัภยั 

สํารองเบีK ยประกนัภยั ไดแ้ก่ จาํนวนที)สูงกว่าระหว่างสํารองเบีK ยประกนัภยัที)ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละ
สาํรองความเสี)ยงภยัที)ยงัไม่สิKนสุด ทุกวนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของ
สาํรองความเสี)ยงภยัที)ยงัไม่สิKนสุดกบัสาํรองเบีKยประกนัภยัที)ยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรอง
ความเสี)ยงภยัที)ยงัไม่สิKนสุดสูงกวา่สาํรองเบีKยประกนัภยัที)ยงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนต่าง
เพิ)มเติมและแสดงสาํรองเบีKยประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนสาํรองความเสี)ยงภยัที)ยงัไม่สิKนสุด ทัKงนีK  สาํรอง
เบีKยประกนัภยัที)เพิ)มหรือลดจากปีก่อนถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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(1)    สาํรองเบีKยประกนัภยัที)ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สํารองเบีK ยประกันภัยที)ยงัไม่ถือเป็นรายได้ซึ) งคาํนวณจากเบีK ยประกันภัยรับก่อนการเอา

ประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการดงันีK  

การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเล
และการประกนัภยัขนส่ง (ตวัเรือ)                               
การประกนัภยัรถยนตแ์ละภยัเบด็เตลด็ 

-  วธีิเฉลี)ยรายเดือน (วธีิเศษหนึ)งส่วนยี)สิบสี)) 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที)ยว                      
การประกนัอุบติัเหตุการเดินทางที)มี

ระยะเวลาคุม้ครอง ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบีKยประกนัภยัรับตัKงแต่วนัที)
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ)มมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลาที)บริษทัยงัคงใหค้วามคุม้ครอง

แก่ผูเ้อาประกนัภยั  
การประกนัภยัอิสรภาพ -  ร้อยละเจด็สิบของเบีKยประกนัภยัรับตัKงแต่วนัที)

กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ)มมีผลคุม้ครองตลอด

ระยะเวลาที)บริษทัยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อา

ประกนัภยั            

สาํรองเบีKยประกนัภยัที)ยงัไม่ถือเป็นรายไดส่้วนที)เอาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบีKยประกนัภยัจ่าย

จากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงตลอดอายขุองสัญญา

ในกรมธรรม ์  

(2)    สาํรองความเสี)ยงภยัที)ยงัไม่สิKนสุด 

สาํรองความเสี)ยงภยัที)ยงัไม่สิKนสุด เป็นจาํนวนเงินที)บริษทัฯ จดัสาํรองไวเ้พื)อชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งที)อาจเกิดขึKนในอนาคตสาํหรับการประกนัภยัที)ยงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซึ) งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการที)ดีที)สุดของค่า
สินไหมทดแทนที)คาดว่าจะเกิดขึKนในระยะเวลาเอาประกนัที)เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลใน
อดีต 
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4.14 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัKงกองทุนสาํรองเลีKยงชีพ ซึ) งประกอบดว้ยเงินที)พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที)บริษทัฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลีK ยงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที)บริษทัฯ จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีKยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที)เกิด
รายการ 

(ข) โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนกังาน 

 บริษทัฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที)ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื)อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ) ง
บริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
นอกจากนัKน บริษทัฯ จดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯ คาํนวณหนีK สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที)ประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นและปรับกบักาํไร

สะสมโดยตรง และสาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน  

4.15 ประมาณการหนี=สิน 

 บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหนีK สินไวใ้นบญัชีเมื)อภาระผูกพนัซึ) งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึKนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื)อปลด
เปลืKองภาระผกูพนันัKน และบริษทัฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันัKนไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ  

4.16 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที?เกี?ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที)มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯ ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีK บุคคลหรือกิจการที) เกี)ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที) มีสิทธิ                   
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ) งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ที)มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.17 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที)คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์)กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(ข) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนีK สิน ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีK สินที)เกี)ยวขอ้งนัKน โดยใช้
อตัราภาษีที)มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ รับรู้หนีK สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวที)ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษี รวมทัKงผลขาดทุนทางภาษีที)ยงั
ไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที)มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที)บริษทัฯ จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที)จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชน้ัKน 

บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกสิKนรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะไม่มี
กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทัKงหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที)เกิดขึKนเกี)ยวขอ้งกบั
รายการที)ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.18 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯ แสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึ) งเป็นสกลุเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการที) เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี)ยน ณ  วนัที) ที) เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนีK สินที)เป็นตวัเงินซึ) งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี)ยน ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน กาํไรและขาดทุนที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอตัราแลกเปลี)ยน
รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.19 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ก) สินทรัพยท์างการเงิน 

 บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKนต่อสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุน
ตดัจาํหน่าย และสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีK ที)วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที)มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึKนก่อน บริษทัฯ
พิจารณาการเปลี)ยนแปลงในความเสี)ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนด
วธีิการวดัค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKนที)แตกต่างกนัในแต่ละระดบั  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที)จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย

รับรู้เข้ากาํไรหรือขาดทุนทันทีที) มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพยน์ัK นด้อยค่า โดยพิจารณาจาก
หลกัฐานที)แสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนการลงทุนในตราสารทุนนัKนอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้และมี
การลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรืออย่างต่อเนื)องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนตํ)ากว่าราคาทุน

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

(ข) สินทรัพยที์)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

 ทุกวนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือสินทรัพยที์)ไม่มีตวัตน หากมีขอ้บ่งชีKวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ 
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเมื)อมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ)ากวา่

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัKน ทัKงนีK  มูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชีK ที)แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยที์)รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ัKน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที)รับรู้ในงวดก่อนกต่็อเมื)อมีการเปลี)ยนแปลง
ประมาณการที)ใชก้าํหนดมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัK ง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์)เพิ)มขึKนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่
สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที)ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวด

ก่อน ๆ บริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไร
ขาดทุนทนัที  
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4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที)คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที)จะตอ้งจ่ายเพื)อโอน
หนีK สินใหผู้อื้)นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที)เกิดขึKนในสภาพปกติระหวา่งผูซื้Kอและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัที)วดัมูลค่า บริษทัฯ ใชร้าคาเสนอซืKอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหนีK สินซึ) งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)เกี)ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้
ในกรณีที)ไม่มีตลาดที)มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีK สินที)มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคา

เสนอซืKอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ จะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที)
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที)สามารถสังเกตไดที้)เกี)ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีK สิน
ที)จะวดัมูลค่ายติุธรรมนัKนใหม้ากที)สุด  

 ลาํดบัชัKนของมูลค่ายติุธรรมที)ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีK สินในงบการเงิน

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที)นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันีK  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืKอขายของสินทรัพยห์รือหนีK สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที)มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื)นที)สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนีK สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
 ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที)ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี)ยวกบักระแสเงินในอนาคตที)กิจการประมาณขึKน  

 ทุกวนัสิKนรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯ จะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัKนของ
มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีK สินที)ถืออยู ่ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงานที)มีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดขึKนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที?สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื)องที)มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีK ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินที)แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที)แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที)เกิดขึKนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที)ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที)สาํคญัมีดงันีK  

5.1 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัยต่อ 

 ในการพิจารณาเพื)อจดัประเภทสญัญาประกนัภยัต่อตามคาํนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯ 
ตอ้งทดสอบสญัญาประกนัภยัต่อวา่เป็นสญัญาที)รับความเสี)ยงดา้นการรับประกนัภยัที)มีนยัสาํคญัจากคู่สญัญา

อีกฝ่ายหนึ)งหรือไม่ โดยใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที)อาศยัขอ้สมมติที)เกี)ยวขอ้งกบัขอ้มูลค่าสินไหม
ในอดีตและขอ้สมมติอื)น ๆ ซึ) งฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกใชข้อ้สมมติดงักล่าว 
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5.2 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี=สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีK สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความเสี)ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนีK สินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดย
ใชดุ้ลยพินิจบนพืKนฐานของขอ้มูลที)ดีที)สุดที)รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.3 ค่าเผื?อผลขาดทุนด้านเครดติที?คาดว่าจะเกดิขึ=นและค่าเผื?อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKนสาํหรับ

สินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนขึKนอยูก่บัการประเมินการเพิ)มขึKน
ของความเสี)ยงดา้นเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหนีK  ความน่าจะเป็นของการไดรั้บชาํระหนีK  การใช้
ประมาณการและขอ้สมมติที)แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิต ดงันัKน ผลที)เกิดขึKน
จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที)ประมาณการไว ้

 บริษทัฯ จะตัKงค่าเผื)อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื)อขายตราสารทุนและเงินลงทุนในบริษทัร่วมเมื)อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื)อมีขอ้บ่งชีK ของ           
การดอ้ยค่า การที)จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นัKน
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 ค่าเผื?อหนี=สงสัยจะสูญและด้อยค่า 

 ในการประมาณค่าเผื)อหนีK สงสัยจะสูญและค่าเผื)อการดอ้ยค่าของเบีK ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อ และลูกหนีKจากสญัญาประกนัภยัต่อ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการประมาณ
การผลขาดทุนที)คาดวา่จะเกิดขึKนจากลูกหนีKและสินทรัพยแ์ต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินใน
อดีต อายขุองหนีK ที)คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที)เป็นอยูใ่นขณะนัKน เป็นตน้ 

5.5 ที?ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื?อมราคา  

 ในการคาํนวณค่าเสื)อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื)อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี)ยนแปลงเกิดขึKน 

 นอกจากนีK  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ)ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัKน 
ในการนีK ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที)เกี)ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ) ง

เกี)ยวเนื)องกบัสินทรัพยน์ัKน 
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5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเผื?อการด้อยค่า 

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ  วันที) ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า                             
ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที)คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์รวมทัKง
การเลือกอตัราคิดลดที)เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัKน ๆ  

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษีเมื)อมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวนัKน ใน
การนีK ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที)คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.8 สํารองค่าสินไหมทดแทน 

 ทุกวนัสิKนรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯ ตอ้งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสอง
ส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที)เกิดขึKนและบริษทัฯ ไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และส่วนของ
ความเสียหายที) เกิดขึKนแล้วแต่ยงัไม่ได้รับรายงาน ซึ) งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการ
ประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นตน้ โดยขอ้สมมติหลกัที)ใชใ้นวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีตซึ)งไดแ้ก่ การเปลี)ยนแปลงประมาณการสาํรอง
ค่าสินไหมทดแทน ประสบการณ์การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ จาํนวนค่าสินไหมทดแทน
เฉลี)ยต่อครัK งและจาํนวนครัK งของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกบัผลลพัธ์ที)เกิดขึKนจริงได ้

5.9 สํารองความเสี?ยงภัยที?ไม่สิ=นสุด 

 สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสี)ยงภยัที)ยงัไม่สิKนสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการที)ดีที)สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งที)คาดวา่จะเกิดขึKนในระยะเวลาเอา

ประกนัที)เหลืออยู ่ซึ) งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ) งอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีที)สุด ณ ขณะนัKน 



 

19 

5.10 สัญญาเช่า  

บริษทัฯ ในฐานะผู้เช่า 

การกาํหนดอายสุญัญาเช่าที)มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า  

 ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯ มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที)จะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มที)เกี)ยวขอ้งทัKงหมดที)ทาํใหเ้กิดสิ)งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัฯ ในการ
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัKน 

อตัราดอกเบีKยเงินกูย้มืส่วนเพิ)ม 

 บริษทัฯ ไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีKยตามนยัของสัญญาเช่า ดงันัKนจึงใชอ้ตัราดอกเบีKยเงินกูย้ืมส่วนเพิ)ม
ของบริษทัฯ ในการคิดลดหนีK สินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกู้ยืมส่วนเพิ)มเป็นอตัราดอกเบีK ยที)บริษทัฯ 
จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที)จาํเป็นเพื)อให้ไดม้าซึ) งสินทรัพยที์)มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้น

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที)คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที)คลา้ยคลึง 

 บริษทัฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื)อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื)อพิจารณาว่าบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอน
ความเสี)ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์)เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.11 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานประมาณขึKนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ) งตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่าง ๆ 
ในการประมาณการนัK น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึKนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี)ยนแปลงจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืKนฐานของขอ้มูลที)ดีที)สุดในสภาวะปัจจุบนั 

5.12 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัฯ มีหนีK สินที)อาจจะเกิดขึKนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ) งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที)ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื)อมั)นวา่ความเสียหายที)เกิดขึKนจะไม่เกินกวา่จาํนวนที)ไดบ้นัทึกไว้

แลว้ ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน 
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5.13   มูลค่ายุติธรรมของเครื?องมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื)องมือทางการเงินที)บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที)ไม่มีการซืKอขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซืKอขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเครื)องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ) งตวัแปรที)ใช้
ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที)มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี)ยงทางด้านเครดิต                 
(ทัK งของบริษัทฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี)ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื)องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี)ยนแปลงของขอ้สมมติที)เกี)ยวขอ้งกบัตวัแปรที)ใชใ้นการคาํนวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที)แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชัKนของมูลค่า
ยติุธรรม 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
   
เงินสด 2,493 2,787 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 249,306 138,770 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื1อสิFนกาํหนดระยะเวลา 310,000 - 
รวม 561,799 141,557 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึFน (73) - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 561,726 141,557 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบีKยระหวา่งร้อยละ 0.13 ถึง 0.45 ต่อปี และ 
ร้อยละ 0.13 ถึง 0.30 ต่อปี ตามลาํดบั 
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7. เบี=ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเบีK ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 
โดยจาํแนกอายุตามเงินต้นที)ค้างชําระนับตัK งแต่วนัครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบีK ย

ประกนัภยัแสดงไดด้งันีK   

  (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

   
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 2,353,308 2,202,950 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 194,378 191,470 
คา้งรับ 31 - 60 วนั 234,017 119,564 
คา้งรับ 61 - 90 วนั 54,773 61,118 
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี 168,068 190,795 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 43,923 16,245 
รวม 3,048,467 2,782,142 
หกั: ค่าเผื1อหนีFสงสยัจะสูญ (43,923) (16,245) 
เบีFยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 3,004,544 2,765,897 

 สําหรับเบีK ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนีK ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบีKยประกนัภยั โดยหนีK ที)เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
ตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
สาํรองประกนัภยัส่วนที1เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 4,331,992 4,304,602 
สาํรองเบีFยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,598,519 3,255,621 
รวม 7,930,511 7,560,223 
หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่า (52) (54) 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 7,930,459 7,560,169 
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9. ลูกหนี=จากสัญญาประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 56,147 42,445 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 575,080 367,902 
รวม 631,227 410,347 
หกั: ค่าเผื1อหนีFสงสยัจะสูญ (2,253) (21,025) 
ลูกหนีFจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 628,974 389,322 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อโดยจาํแนกอายุตาม
เงินตน้ที)คา้งชาํระแสดงไดด้งันีK  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 526,263 336,807 
คา้งรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี 40,749 19,946 
คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 8,068 11,149 
รวม 575,080 367,902 
หกั: ค่าเผื1อหนีFสงสยัจะสูญ (2,253) (21,025) 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 572,827 346,877 
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10. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์  

10.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงนิลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,438,484 4,462,888 3,252,226 3,300,520 

ตราสารหนีDภาคเอกชน 800,000 745,857 630,817 579,039 

หุน้ทุน 6,551,706 29,430,140 6,083,661 25,112,951 

หน่วยลงทุน 1,721,211 1,829,929 1,652,329 1,704,622 

รวม 13,511,401 36,468,814 11,619,033 30,697,132 

บวก: กาํไรที1ยงัไม่เกิดขึDนจริง 23,074,238  19,198,323  

หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่า (65,083)  (65,083)  

หัก: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดว่าจะ

เกิดขึDน (51,742)  (55,141)  

เงินลงทุนเผื1อขายที1วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น - 

สุทธิ 36,468,814  30,697,132  

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนดที*                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

เงินฝากสถาบนัการเงินที1ครบกาํหนด               

เกินกวา่ 3 เดือน 10,581,559  13,729,657  

หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึDน (2,876)  (2,701)  

เงินลงทุนที1จะถือจนครบกาํหนดที1                 

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - สุทธิ 10,578,683  13,726,956  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 47,047,497  44,424,088  
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10.2 จําแนกตามการวเิคราะห์ลาํดบัชั=นความเสี?ยงด้านเครดติ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึFนที1รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึFนที1รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น     

ชัFนที1 1 - ตราสารหนีF ที1ไม่มีการเพิ1มขึFนอยา่ง
มีนยัสาํคญัของความเสี1ยงดา้นเครดิต  5,156,385 (1,341) 3,827,529 (734) 

ชัFนที1 3 - ตราสารหนีF ที1มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 52,360 (50,401) 52,030 (54,407) 
รวม 5,208,745 (51,742) 3,879,559 (55,141) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่าตามบญัชีขัFนตน้ 

ค่าเผื1อผลขาดทุน        

ดา้นเครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึFนที1รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนด                                   
ที*วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

  
ชัFนที1 1 - ตราสารหนีF ที1ไม่มีการเพิ1มขึFนอยา่งมีนัยสําคญั

ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 10,581,559 (2,876) 10,578,683 

รวม 10,581,559 (2,876) 10,578,683 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่าตามบญัชีขัFนตน้ 

ค่าเผื1อผลขาดทุน        

ดา้นเครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึFนที1รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนด                                         
ที*วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

  
ชัFนที1 1 - ตราสารหนีF ที1ไม่มีการเพิ1มขึFนอยา่งมีนยัสําคญั

ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 13,729,657 (2,701) 13,726,956 

รวม 13,729,657 (2,701) 13,726,956 
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10.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี= 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ครบกาํหนด   ครบกาํหนด   
 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
เงินลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น           

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,292,823 801,328 344,333 - 4,438,484 2,020,493 1,031,733 200,000 - 3,252,226 
ตราสารหนีDภาคเอกชน 110,000 465,000 225,000 - 800,000 135,000 400,817 95,000 - 630,817 
หน่วยลงทุน - - - 347,463 347,463 - - - 347,463 347,463 
รวม 3,402,823 1,266,328 569,333 347,463 5,585,947 2,155,493 1,432,550 295,000 347,463 4,230,506 
บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ที1ยงัไม่เกิดขึDนจริง 3,038 26,400 (7,435) 22,105 44,108 2,873 32,698 16,086 (18,906) 32,751 
หัก: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDน (289) (941) (50,512) - (51,742) (5,384) (49,700) (57) - (55,141) 

เงินลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น - สุทธิ 3,405,572 1,291,787 511,386 369,568 5,578,313 2,152,982 1,415,548 311,029 328,557 4,208,116 

เงินลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนดที*                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย           

เงินฝากสถาบนัการเงินที1ครบกาํหนด               
เกินกวา่ 3 เดือน 10,501,559 80,000 - - 10,581,559 13,729,657 - - - 13,729,657 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะ
เกิดขึDน (2,857) (19) - - (2,876) (2,701)   - (2,701) 
รวมเงินลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนดที*                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 10,498,702 79,981 - - 10,578,683 13,726,956 - - - 13,726,956 

10.4 มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี= 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสญัญา                             
จากสินทรัพยท์างการเงินในวนัที1กาํหนดไว้
เป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบีDยจาก

จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านัDน 

กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสญัญา                      
จากสินทรัพยท์างการเงินในวนัที1กาํหนดไว้
ไม่เป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบีDยจาก

จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านัDน 

 

มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ
เปลี1ยนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรม
สาํหรับปี มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ
เปลี1ยนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรม
สาํหรับปี 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,462,888 (23,890) - - 
ตราสารหนีDภาคเอกชน 745,857 (2,365) - - 
หน่วยลงทุน - - 369,568 41,011 
เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนดที*                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     
เงินฝากสถาบนัการเงินที1ครบกาํหนด               
เกินกวา่ 3 เดือน 10,578,683 - - - 

รวม 15,787,428 (26,255) 369,568 41,011 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสญัญาจาก

สินทรัพยท์างการเงินในวนัที1กาํหนดไวเ้ป็น

การรับชาํระเงินตน้และดอกเบีDยจากจาํนวน

เงินตน้คงคา้งเท่านัDน 

กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสญัญาจาก

สินทรัพยท์างการเงินในวนัที1กาํหนดไวไ้ม่

เป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบีDยจาก

จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านัDน 

 

มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ

เปลี1ยนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรม

สาํหรับปี มูลค่ายติุธรรม            

จาํนวนการ

เปลี1ยนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรม

สาํหรับปี 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,300,520 18,533 - - 

ตราสารหนีDภาคเอกชน 579,039 (63,927) - - 

หน่วยลงทุน - - 328,557 (34,655) 

เงนิลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนดที*                 
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

เงินฝากสถาบนัการเงินที1ครบกาํหนด               

เกินกวา่ 3 เดือน 13,726,956 - - - 

รวม 17,606,515 (45,394) 328,557 (34,655) 
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10.5 ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื?อขายที?วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื?น 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขายที1วดัมูลค่า     
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น ณ วนัตน้ปี 19,198,323 24,200,739 
ตีมูลค่าเพิ1ม (ลด) ระหวา่งปี 4,190,316 (4,953,609) 
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื1อขายที1วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นไปรับรู้ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน (314,401) (48,807) 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขายที1วดัมูลค่า      
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น ณ วนัสิFนปี 23,074,238 19,198,323 
หกั: ภาษีเงินได ้ (4,614,848) (3,839,665) 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขายที1วดัมูลค่า     
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น ณ วนัสิFนปี               
 - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 18,459,390 15,358,658 



 

28 

10.6 เงนิลงทุนที?มีข้อจํากดัและติดภาระผูกพนั 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดว้างทรัพยสิ์นเพื)อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและจดัสรรไวเ้ป็น
เงินสาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัและวางคํKาประกนัวงเงินเบิกเกิน

บญัชีกบัธนาคาร และอื)น ๆ ซึ) งเกี)ยวเนื)องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ดงันีK  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 14.0 14.1 14.0 14.3 
จดัสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     
หุน้สามญั 35.2 116.1 35.2 113.7 
พนัธบตัรรัฐบาล 1,270.0 1,294.5 1,240.0 1,286.9 
หุน้กู ้ 240.0 244.3 210.0 212.5 
 1,545.2 1,654.9 1,485.2 1,613.1 
คํ;าประกนัวงเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 
คํ;าประกนัการปฏิบัตงิาน     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 0.6 0.6 - - 
คํ;าประกนัหนังสือคํ;าประกนัทีDออกโดยธนาคาร     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 
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11. เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี=ยค้างรับ 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบีKยคา้งรับจาํแนกตามการวิเคราะห์ลาํดบั
ชัKนความเสี)ยงดา้นเครดิต ดงันีK  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

การจดัชัDน 
ทรัพยสิ์นจาํนอง 
เป็นประกนั อื1น ๆ รวม 

ชัDนที1 1 - เงินใหกู้ย้มืที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 1,277,190 7,694 1,284,884 
ชัDนที1 2 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการเพิ1มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ของความเสี1ยงดา้นเครดิต 2,239 - 2,239 

ชัDนที1 3 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 169,435 - 169,435 

รวม 1,448,864 7,694 1,456,558 

หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึDน (56,436) - (56,436) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีDยคา้งรับ - สุทธิ 1,392,428 7,694 1,400,122 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                     
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

การจดัชัDน 
ทรัพยสิ์นจาํนอง  
เป็นประกนั อื1น ๆ รวม 

ชัDนที1 1 - เงินใหกู้ย้มืที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัของ
ความเสี1ยงดา้นเครดิต 1,344,386 8,305 1,352,691 
ชัDนที1 2 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการเพิ1มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัของ 
 ความเสี1ยงดา้นเครดิต  17,942 - 17,942 

ชัDนที1 3 - เงินใหกู้ย้มืที1มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 155,043 - 155,043 

รวม 1,517,371 8,305 1,525,676 

หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึDน (49,257) - (49,257) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีDยคา้งรับ - สุทธิ 1,468,114 8,305 1,476,419 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานแต่ละรายตามโครงการสวสัดิการบริษทัฯ กาํหนดวงเงินกูย้ืมกรณีบุคคลคํKาประกนั              
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อตัราดอกเบีKยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลกัทรัพย์
ค ํKาประกนัไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอตัราดอกเบีKยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ืมแก่พนักงานคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 161.3 ลา้นบาท และ 153.9 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื?อการลงทุน 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนมีมูลค่าตามบญัชีแสดงไดด้งันีK  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   
ราคาทุน 533,653 533,653 
หกั: ค่าเสื1อมราคาสะสม (432,953) (415,723) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 100,700 117,930 

การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนสาํหรับปีสิKนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดง
ไดด้งันีK  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปี 117,930 135,207 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับปี (17,230) (17,277) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัปลายปี 100,700 117,930 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีK  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   
อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 192.4 225.8 
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มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณา

จากรายได ้(Income Approach) และขอ้สมมติหลกัที)ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพืKนที)ว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของ            
ค่าเช่า เป็นตน้ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกี)ยวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนมีดงันีK  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
รายไดค่้าเช่า 152,035 153,480 
   
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงซึ1งก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่า 89,518 85,579 
รวมค่าใชจ่้าย 89,518 85,579 

13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

13.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ ณ วนัที1 สดัส่วนเงินลงทุน  

ชื1อบริษทั ประเภทกิจการ 

จดัตัFงขึFน         

ในประเทศ 

31 ธนัวาคม                    

2564 

31 ธนัวาคม                      

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

       

Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกนัวนิาศภยั กมัพชูา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 

Asian Insurance International  

   (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอื1น เบอร์มิวดา้ 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 

Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited รับประกนัวนิาศภยั ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื1อบริษทั 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

     

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  114,703 103,875 30,202 30,202 

Asian Insurance International (Holding) Limited 135,391 135,923 72,054 72,054 

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 31,087 29,113 27,140 27,140 

รวม 281,181 268,911 129,396 129,396 
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13.2 ส่วนแบ่งกาํไร ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื?นและเงนิปันผลรับ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งกาํไร                                            
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื+น                        
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 สาํหรับปีสิHนสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิHนสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิHนสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 

ชื+อบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  10,828 10,835 - - - - 
Asian Insurance International  
 (Holding) Limited 7,625 7,107 (1,868) 1,750 6,289 - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 1,974 2,848 - - - - 

รวม 20,427 20,790 (1,868) 1,750 6,289 - 

13.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทร่วม 

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 Asia Insurance (Cambodia) Plc. 
Asian Insurance International                

(Holding) Limited 
Bangkok Insurance (Lao)                  

Company Limited 

 
31 ธนัวาคม

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 ธนัวาคม

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 ธนัวาคม            

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
       
สินทรัพยร์วม 812.9 715.7 294.4 273.7 538.7 462.3 
หนีF สินรวม (291.3) (291.2) - - (468.9) (402.6) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 521.6 424.5 294.4 273.7   69.8 59.7 
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 22.9 22.9 41.7 41.7 38.0 38.0 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ในสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัร่วม 119.6 97.3 122.7 114.2 26.5 22.7 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม 114.7 103.9 135.4 135.9 31.1 29.1 

สรุปรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
Asia Insurance (Cambodia) Plc. 

Asian Insurance International 
(Holding) Limited 

Bangkok Insurance (Lao)                
Company Limited 

 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1                              
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1                                
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 
31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
       
รายได ้ 107.5 107.6 9.3 10.1 34.3 33.9 
กาํไรสาํหรับปี 41.5 45.1 7.5 8.9 5.0 9.4 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื1นสาํหรับปี - - (4.5) 4.2 - - 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 41.5 45.1 3.0 13.1 5.0 9.4 
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ณ  วันที)  31 ธันวาคม  2564 และ  2563 บริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนในบริษัท ร่วมตามวิ ธี ส่วนได้เสีย                             
(ในงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) โดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินที)จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัร่วมซึ)งยงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัร่วม  

14. ที?ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เครื1องตกแต่ง    
    ติดตัBงและ  สินทรัพย ์  
 ที1ดิน อาคาร อาคารชุด อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตัBง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2563 222,737 833,958 8,751 1,894,390 38,057 63,152 3,061,045 
ซืBอเพิ1ม - - - 29,452 7,762 15,498 52,712 
โอนเขา้ (ออก) 28 - (28) 45,106 - (45,106) - 
จาํหน่าย - - - (471) (15,260) - (15,731) 
31 ธนัวาคม 2563 222,765 833,958 8,723 1,968,477 30,559 33,544 3,098,026 
ซืBอเพิ1ม - - - 40,060 674 17,350 58,084 
โอนเขา้ (ออก) - - - 32,749 - (32,749) - 
จาํหน่าย (1,606) (884) - (97) (742) - (3,329) 
31 ธนัวาคม 2564 221,159 833,074 8,723 2,041,189 30,491 18,145 3,152,781 
ค่าเสื+อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563 - 613,832 8,721 1,711,938 23,368 - 2,357,859 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับปี - 26,003 - 109,507 5,186 - 140,696 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับส่วนที1จาํหน่าย - - - (471) (15,003) - (15,474) 
31 ธนัวาคม 2563 - 639,835 8,721 1,820,974 13,551 - 2,483,081 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับปี - 25,932 - 81,165 4,663 - 111,760 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับส่วนที1จาํหน่าย - (594) - (89) (661) - (1,344) 
31 ธนัวาคม 2564 - 665,173 8,721 1,902,050 17,553 - 2,593,497 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563 222,765 194,123 2 147,503 17,008 33,544 614,945 
31 ธนัวาคม 2564 221,159 167,901 2 139,139 12,938 18,145 559,284 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี        
2563       140,696 
2564       111,760 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ)งซึ) งตดัค่าเสื)อมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใชง้านอยูร่าคาทุนเดิมก่อนหกัค่าเสื)อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,863.4 
ลา้นบาท และ 1,681.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี=สินตามสัญญาเช่า 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ที)ดิน อาคาร อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ เพื)อใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 3 ถึง 33 ปี  

15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที1ดิน อาคาร 

อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

      
1 มกราคม 2563 844,090 23,007 - 37,527 904,624 
สญัญาเช่าใหม่ระหวา่งปี - 1,859 - 35,021 36,880 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับปี (22,311) (11,619) - (21,013) (54,943) 
31 ธนัวาคม 2563 821,779 13,247 - 51,535 886,561 
สญัญาเช่าใหม่ระหวา่งปี - 31,771 15,571 25,841 73,183 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับปี (22,310) (12,105) (3,633) (20,432) (58,480) 
31 ธนัวาคม 2564 799,469 32,913 11,938 56,944 901,264 

15.2 หนี=สินตามสัญญาเช่า 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที1ดิน อาคาร 
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

      
1 มกราคม 2563 705,588 17,233 36 40,024 762,881 
สญัญาเช่าใหม่ระหวา่งปี - 1,859 - 35,231 37,090 
ตน้ทุนทางการเงินรับรู้ระหวา่งปี 35,892 681 - 2,768 39,341 
ชาํระหนีF สินตามสญัญาเช่าระหวา่งปี (24,846) (11,438) (36) (24,143) (60,463) 
31 ธนัวาคม 2563 716,634 8,335 - 53,880 778,849 
สญัญาเช่าใหม่ระหวา่งปี - 31,771 15,571 25,841 73,183 
ตน้ทุนทางการเงินรับรู้ระหวา่งปี 36,457 710 743 2,927 40,837 
ชาํระหนีF สินตามสญัญาเช่าระหวา่งปี (24,846) (12,000) (6,900) (23,369) (67,115) 
31 ธนัวาคม 2564 728,245 28,816 9,414 59,279 825,754 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขัDนตํ1าที1ตอ้ง
จ่ายทัDงสิDนตามสญัญาเช่า 62 189 1,565 1,816 53 151 1,598 1,802 
ดอกเบีDยตามสญัญาเช่าการเงินรอ
ตดับญัชี (41) (158) (791) (990) (39) (154) (830) (1,023) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัDนตํ1า
ที1ตอ้งจ่ายทัDงสิDนตามสญัญาเช่า 21 31 774 826 14 (3) 768 779 

15.3 ค่าใช้จ่ายเกี?ยวกบัสัญญาเช่าที?รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย    

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   
ค่าเสื1อมราคาของสิทธิการใช ้ 58,361 54,844 
ดอกเบีFยตดัจ่ายของหนีF สินตามสญัญาเช่า 40,831 39,336 
ค่าใชจ่้ายที1เกี1ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัFน - 49 
ขาดทุนจากผลต่างส่วนลดค่าเช่า - 1 
รวม 99,192 94,230 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทัKงหมดของสญัญาเช่าสาํหรับปีสิKนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 
67.1 ลา้นบาท และ 60.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15.4 สัญญาเช่าในฐานะผู้ให้เช่า 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการ
ลงทุนโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 3 ปี โดยมีจาํนวนเงินขัKนตํ)าที)คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่า
ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานที)ยกเลิกไม่ได ้ดงันีK  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                                  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   
ภายใน 1 ปี 90,523 91,134 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 122,872 179,421 
รวม 213,395 270,555 



 

36 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 563,365 5,525 568,890 
ซืFอเพิ1ม 4,201 15,589 19,790 
31 ธนัวาคม 2563 567,566 21,114 588,680 
ซืFอเพิ1ม - 87,446 87,446 
31 ธนัวาคม 2564 567,566 108,560 676,126 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2563 452,511 - 452,511 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 34,493 - 34,493 
31 ธนัวาคม 2563 487,004 - 487,004 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 28,252 - 28,252 
31 ธนัวาคม 2564 515,256 - 515,256 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2563 80,562 21,114 101,676 
31 ธนัวาคม 2564 52,310 108,560 160,870 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี    
2563   34,493 
2564   28,252 

 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนหนึ) งซึ) งตดัค่าตดัจาํหน่าย
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูร่าคาทุนเดิมก่อนหกัค่าเสื)อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
344.0 ลา้นบาท และ 316.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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17. หนี=สินจากสัญญาประกนัภัย  
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 

 
หนีE สินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หนีE สินส่วนที1เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
ค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 7,078,559 (4,277,373) 2,801,186 
ค่าสินไหมทดแทนที1เกิดขึEนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 610,421 (54,567) 555,854 
สาํรองเบีEยประกนัภยั    
สาํรองเบีEยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 10,991,939 (3,598,519) 7,393,420 
รวม 18,680,919 (7,930,459) 10,750,460 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
หนีE สินจากสญัญา

ประกนัภยั 
หนีE สินส่วนที1เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 7,138,869 (4,204,314) 2,934,555 
   ค่าสินไหมทดแทนที1เกิดขึEนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 572,929 (100,234) 472,695 
สาํรองเบีEยประกนัภยั    
   สาํรองเบีEยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 10,310,716 (3,255,621) 7,055,095 
รวม 18,022,514 (7,560,169) 10,462,345 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพื)อเป็นการบริหารความเสี)ยงจากการรับประกนัภยัถึงแมว้่าฝ่าย
บริหารจะบริหารความเสี)ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกนั อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯ ยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหนีK สินตามสัญญาประกนัทัKงในส่วนของความเสียหายรวมและความ
เสียหายสุทธิ 
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17.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิKนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ยอดคงเหลือตน้ปี 7,711,798 5,631,159 
ค่าสินไหมทดแทนที)เกิดขึKนระหวา่งปีปัจจุบนั 13,511,707 11,470,643 
การเปลี)ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 ที)เกิดขึKนในปีก่อน 584,095 871,648 
การเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรอง

ค่าสินไหมทดแทน (28,105) 50,801 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (14,090,515) (10,312,453) 
ยอดคงเหลือปลายปี 7,688,980 7,711,798 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสํารองค่าสินไหมทดแทนที)เกิดจากสัญญารับประกนัภยัต่อ
จาํนวน 380.0 ลา้นบาทและ 287.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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17.2 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ/ปีที+รายงาน 
ก่อนปี 
2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน :             

 - ณ สิHนปีอุบติัเหตุ  8,244 5,097 6,854 7,101 7,157 8,454 8,256 9,431 11,471 13,512  
 - หนึ+งปีถดัไป  9,127 5,562 7,359 7,382 7,407 8,004 8,239 9,687 11,024   
 - สองปีถดัไป  8,584 5,928 6,846 6,947 7,295 7,564 8,113 9,528    
 - สามปีถดัไป  8,397 5,709 6,693 6,949 7,130 7,501 8,142     
 - สี+ปีถดัไป  8,334 5,672 6,655 6,870 7,099 7,535      
 - หา้ปีถดัไป  8,259 5,685 6,631 6,857 7,076       
 - หกปีถดัไป  8,235 5,682 6,632 6,853        
 - เจด็ปีถดัไป  8,234 5,680 6,630         
 - แปดปีถดัไป  8,233 5,684          
 - เกา้ปีถดัไป  8,186           
ประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนสมับูรณ์  8,186 5,684 6,630 6,853 7,076 7,535 8,142 9,529 10,999 13,992  
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
สะสม  (8,184) (5,648) (6,597) (6,756) (7,041) (7,302) (7,871) (9,247) (9,324) (9,809)  
รวม 308 2 36 33 97 35 233 271 282 1,675 4,183 7,155 
การรับประกนัภยัต่อตามสญัญา 418 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที+ไม่สามารถจดัสรรได ้ 116 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 7,689 

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ/ปีที+รายงาน 
ก่อนปี 
2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน :  

 

 

 

        
 - ณ สิHนปีอุบติัเหตุ  3,554 4,251 5,082 5,414 5,415 5,724 5,491 6,972 7,721 10,436  
 - หนึ+งปีถดัไป  3,784 4,521 5,267 5,720 5,549 5,736 5,403 7,163 7,607   
 - สองปีถดัไป  3,712 4,500 5,119 5,390 5,275 5,554 5,406 7,053    
 - สามปีถดัไป  3,701 4,283 4,984 5,383 5,272 5,547 5,402     
 - สี+ปีถดัไป  3,566 4,261 4,979 5,363 5,267 5,542      
 - หา้ปีถดัไป  3,546 4,262 4,982 5,358 5,252       
 - หกปีถดัไป  3,546 4,261 4,982 5,356        
 - เจด็ปีถดัไป  3,556 4,260 4,979         
 - แปดปีถดัไป  3,555 4,260          
 - เกา้ปีถดัไป  3,555           
ประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนสมับูรณ์  3,555 4,260 4,979 5,356 5,252 5,542 5,402 7,055 7,613 10,830  
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
สะสม  (3,554) (4,258) (4,975) (5,350) (5,239) (5,527) (5,371) (6,989) (7,258) (8,347)  
รวม (153) 1 2 4 6 13 15 31 66 355 2,483 2,823 
การรับประกนัภยัต่อตามสญัญา 418 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที+ไม่สามารถจดัสรรได ้ 116 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,357 
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17.3 ข้อสมมติ 

ขอ้สมมติที)ใชใ้นการวดัมูลค่าสินทรัพย ์หนีK สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที)เกิดจากสญัญาประกนัภยั เป็นดงันีK  

(ก) ประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯ ไดมี้การประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนจากขอ้มูล            
ในอดีต ดว้ยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที)เป็นมาตรฐานและไดรั้บการยอมรับ โดยจาํแนกที)เป็น
ขอ้มูลก่อนและหลงัการเอาประกนัภยัต่อตามปีอุบติัเหตุ และระยะเวลาการพฒันาการค่าสินไหม
ทดแทน บริษทัฯ เลือกใชค่้าที)สูงที)สุดระหวา่งค่าที)คาํนวณไดจ้ากสินไหมจ่ายและสินไหมที)เกิดขึKนแต่
ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนที) เกิดจากมหันตภัย ทัK งนีK  การคํานวณโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น                 
ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการแยกขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจากการคาํนวณเพื)อ

ขจดัความผนัผวนของขอ้สมมติที)ใชแ้ต่จะพิจารณาขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนสาํหรับรายการขนาดใหญ่

ดงักล่าวเป็นกรณี ๆ ในการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

(ข) ค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้ง 

บริษทัฯ มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที)ไม่สามารถจดัสรรได ้จาก
ขอ้มูลค่าใชจ่้ายที)เกิดขึKนของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน ค่าใชจ่้าย
อาคารสถานที)และค่าใช้จ่ายดา้นระบบสารสนเทศ เป็นตน้ โดยกาํหนดเป็นอตัราส่วนต่อค่าสินไหม
ทดแทนจ่าย  

17.4 สํารองเบี=ยประกนัภัยที?ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิKนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 
   
ยอดคงเหลือตน้ปี 10,310,716 9,978,382 
เบีKยประกนัภยัรับสาํหรับปี 24,510,990 22,858,220 
เบีKยประกนัภยัที)ถือเป็นรายไดใ้นปีนีK  (23,829,767) (22,525,886) 
ยอดคงเหลือปลายปี 10,991,939 10,310,716 
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18. เจ้าหนี=บริษัทประกนัภัยต่อ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,488,153 1,509,258 
เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 1,700,238 1,228,194 
เจา้หนีFบริษทัประกนัภยัต่อ 3,188,391 2,737,452 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 รายการเปลี)ยนแปลงภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานซึ) งเป็นเงินชดเชยเมื)อออกจากงานสาํหรับปีสิKนสุดวนัที) 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีK  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 777,203 710,875 
ส่วนที1รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 65,750 64,894 
ตน้ทุนดอกเบีFย 16,321 10,663 
ส่วนที1รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัที1เกิดจาก   
- การเปลี1ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,997 11,266 
- การเปลี1ยนแปลงขอ้สมมติดา้นการเงิน (60,779) 19,231 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 28,470 5,184 

ผลประโยชน์ที1จ่ายในระหวา่งปี (39,816) (44,910) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี 790,146 777,203 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ คาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน    
1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 19.7 ลา้นบาท และ 29.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี)ยถ่วงนํK าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯ ประมาณ 12.6 ปี และ 12.9 ปี ตามลาํดบั 
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 ขอ้สมมติหลกัที)ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งันีK   

 งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
   
อตัราคิดลด 2.1 1.5 
อตัราการขึKนเงินเดือน 6.0 6.0 
อตัราการเปลี)ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  1.3 - 17.0 1.4 - 18.0 
 (ขึKนอยูก่บัช่วงอาย)ุ   

ขอ้สมมติที)สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันีK  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                                                                                       

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564                            
เพิ)มขึKน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                                                                                       
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563                            
เพิ)มขึKน (ลดลง) 

 +1% -1% +1% -1% 
     
อตัราคิดลด (88.1) 105.1 (89.6) 107.5 
อตัราการขึKนเงินเดือน  94.3 (80.9) 97.5 (83.5) 
อตัราการเปลี)ยนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน (36.2) 40.6 (37.6) 42.3 
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20. หนี=สินภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

20.1 หนี=สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 ณ  วนัที)  31 ธันวาคม  2564 และ 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีK สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีที)เกิดจากรายการดงัต่อไปนีK  
  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินที1แสดง                          

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ส่วนเปลี1ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิDนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม      

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึDน 22,385 21,528 857 21,528 

ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 13,017 13,017 - (1,940) 

สาํรองเบีDยประกนัภยั 232,679 226,271 6,408 (36,260) 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 395,068 388,778 6,290 34,861 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม

ทดแทนที1เกิดขึDนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  111,171 94,539 16,632 35,413 

หนีD สินตามสญัญาเช่า 165,151 155,770 9,381 155,770 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 158,029 155,440 2,589 13,266 

อื1น ๆ 11,004 4,998 6,006 (6,370) 

รวม 1,108,504 1,060,341   

หนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขาย 4,614,848 3,839,665 (775,183) 457,776 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 180,253 177,312 (2,941) (177,312) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30,357 27,903 (2,454) (4,508) 

รวม 4,825,458 4,044,880   

หนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,716,954 2,984,539   

รวมส่วนเปลี1ยนแปลง   (732,415) 492,224 

ส่วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู้ใน:     

-  กาํไรสะสมตน้ปี   - 9,204 

-  องคป์ระกอบอื1นส่วนของเจา้ของตน้ปี   - (542,707) 

-  ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   48,257 18,458 

-  ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น   (780,672) 1,007,269 

   (732,415) 492,224 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเปลี1ยนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิDนสุดวนัที1                       

31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึDน 22,385 21,528 857 21,528 

ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 13,017 13,017 - (1,940) 

สาํรองเบีDยประกนัภยั 232,679 226,271 6,408 (36,260) 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที1ไดรั้บรายงานแลว้ 395,068 388,778 6,290 34,861 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจดัการสินไหม

ทดแทนที1เกิดขึDนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  111,171 94,539 16,632 35,413 

หนีD สินตามสญัญาเช่า 165,151 155,770 9,381 155,770 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 158,029 155,440 2,589 13,266 

อื1น ๆ 11,004 4,998 6,006 (6,370) 

รวม 1,108,504 1,060,341   

หนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจาก:     

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขาย 4,614,848 3,839,665 (775,183) 457,776 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 180,253 177,312 (2,941) (177,312) 

รวม 4,795,101 4,016,977   

หนีD สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  3,686,597 2,956,636   

รวมส่วนเปลี1ยนแปลง   (729,961) 496,732 

ส่วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู้ใน:     

-  กาํไรสะสมตน้ปี   - 9,204 

-  องคป์ระกอบอื1นส่วนของเจา้ของตน้ปี   - (542,707) 

-  ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   51,084 22,616 

-  ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น   (781,045) 1,007,619 

   (729,961) 496,732 
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20.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิKนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีK  

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน                
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิEนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิEนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (107,236) (522,945) (107,236) (522,945) 
ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั1วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั1วคราว 48,257 18,458 51,084 22,616 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน (58,979) (504,487) (56,152) (500,329) 

 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณกาํไรทางบญัชีสําหรับปีสิKนสุดวนัที)                    
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กบัอตัราภาษีเงินไดที้)ใช ้สามารถแสดงไดด้งันีK   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน                  

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิEนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิEนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
     
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,114,861 3,210,083 1,100,722 3,189,294 
อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (222,972) (642,017) (220,145) (637,859) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 3 (30) 3 (30) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ที1ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 163,990 137,560 163,990 137,560 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน (58,979) (504,487) (56,152) (500,329) 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 ณ วนัที)  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีจาํนวนทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชําระแล้ว ซึ) ง
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 106,470,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ) งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีK จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

23. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่  

23.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที)นาํเสนอนีKสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที)ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ)าเสมอเพื)อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทัKงนีK ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือประธานกรรมการ 

เพื)อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯ จดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ และประกนัภยัเบด็เตลด็อื)น  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื)อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี)ยวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหนีK สินรวม 
ซึ) งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที)ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและ
หนีK สินรวมในงบการเงิน 

สินทรัพยแ์ละหนีK สินตามส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนีK   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและ
ขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็อื+น รวมส่วนงาน 

ส่วนที+                      
ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2564 626,610 178,108 1,168,254 9,228,894 11,201,866 52,297,983 63,499,849 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2563  482,420 189,891 1,083,228 8,769,581 10,525,120 48,978,669 59,503,789 

หนี,สิน        

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2564 3,139,366 316,869 6,503,782 13,196,962 23,156,979 7,524,770 30,681,749 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2563  2,918,068 322,660 6,995,641 12,082,322 22,318,691 6,842,051 29,160,742 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2564 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็อื1น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีFยประกนัภยัรับ 1,724,310 782,473 9,317,741 12,686,466 24,510,990 

หกั: เบีFยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (570,258) (521,022) (380,564) (7,464,080) (8,935,924) 

เบีFยประกนัภยัรับสุทธิ 1,154,052 261,451 8,937,177 5,222,386 15,575,066 

หกั: สาํรองเบีFยประกนัภยัที1ยงัไม่ถือเป็น

รายไดเ้พิ1มจากปีก่อน   (103,287) (7,030) (71,726) (156,282) (338,325) 

เบีFยประกนัภยัที1ถือเป็นรายได ้ 1,050,765 254,421 8,865,451 5,066,104 15,236,741 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 205,462 97,153 115,379 1,199,509 1,617,503 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 1,256,227 351,574 8,980,830 6,265,613 16,854,244 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 456,799 58,078 4,664,999 5,800,436 10,980,312 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 343,819 58,041 1,416,937 1,213,642 3,032,439 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 252,874 76,961 885,711 979,991 2,195,537 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 1,053,492 193,080 6,967,647 7,994,069 16,208,288 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั 202,735 158,494 2,013,183 (1,728,456) 645,956 

รายไดจ้ากการลงทุน     1,052,973 

กาํไรจากเงินลงทุน      313,908 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     20,427 

รายไดอื้1น     204,249 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (988,510) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (89,027) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (40,831) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึFน     (4,284) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     1,114,861 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (58,979) 

กาํไรสุทธิ     1,055,882 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2563 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็อื1น รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั      

เบีFยประกนัภยัรับ 1,557,903 612,219 9,333,935 11,354,163 22,858,220 

หกั: เบีFยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (557,860) (374,731) (304,039) (6,812,235) (8,048,865) 

เบีFยประกนัภยัรับสุทธิ 1,000,043 237,488 9,029,896 4,541,928 14,809,355 

บวก: สาํรองเบีFยประกนัภยัที1ยงั      

   ไม่ถือเป็นรายไดล้ดจากปีก่อน   20,095 6,468 7,019 1,799 35,381 

เบีFยประกนัภยัที1ถือเป็นรายได ้ 1,020,138 243,956 9,036,915 4,543,727 14,844,736 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 267,563 75,999 91,928 1,205,511 1,641,001 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 1,287,701 319,955 9,128,843 5,749,238 16,485,737 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 261,234 60,094 5,974,178 2,076,466 8,371,972 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 298,480 47,213 1,422,287 1,097,254 2,865,234 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 261,931 88,858 1,007,238 1,017,394 2,375,421 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 821,645 196,165 8,403,703 4,191,114 13,612,627 

กาํไรจากการรับประกนัภยั 466,056 123,790 725,140 1,558,124 2,873,110 

รายไดจ้ากการลงทุน     1,127,222 

กาํไรจากเงินลงทุน      185,241 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     20,790 

รายไดอื้1น     174,083 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (984,279) 

ค่าใชจ่้ายลงทุน     (86,426) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (39,337) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึFน     (60,321) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     3,210,083 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (504,487) 

กาํไรสุทธิ     2,705,596 
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23.2 ข้อมูลเกี?ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัK นรายได้และสินทรัพยที์)แสดงอยู่ใน                 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

23.3 ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีเบีKยประกนัภยัรับจากคู่คา้รายใหญ่หนึ)งราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,614.3 
ลา้นบาท และ 2,495.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

24. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 547,775 532,552 
ค่าใชจ่้ายเกี1ยวกบัอาคาร สถานที1และอุปกรณ์ 229,708 261,382 
ค่าภาษีอากร 741 913 
หนีF สูญและหนีFสงสยัจะสูญ 6,541 1,918 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื1น 203,745 187,514 
รวม 988,510 984,279 

25. ผลขาดทุนด้านเครดติที?คาดว่าจะเกดิขึ=น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึFนเพิ1ม (ลดลง)               
ระหวา่งปี:    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73 - 
รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ 255 530 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (3,223) 54,083 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีFยคา้งรับ 7,179 5,708 
รวม 4,284 60,321 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 10,508,493 7,913,705 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 3,032,439 2,865,234 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื1น 717,581 795,710 
ค่าใชจ่้ายเกี1ยวกบัพนกังาน 1,491,445 1,450,378 
ค่าใชจ่้ายเกี1ยวกบัอาคาร สถานที1และอุปกรณ์ 569,576 609,297 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื1น 965,163 1,047,785 
ค่าใชจ่้ายลงทุน 1,128 1,223 
ตน้ทุนทางการเงิน 40,831 39,337 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึFน 4,284 60,321 
รวม 17,330,940 14,782,990 

27. กองทุนสํารองเลี=ยงชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานของบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตัKงกองทุนสํารองเลีKยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลีKยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ) งประกอบดว้ยเงินที)พนกังานเลือกจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 15 และเงิน
ที)บริษทัฯ จ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 ถึง 12 ของเงินเดือนซึ) งขึKนอยูก่บัอายงุานหรือระดบัตาํแหน่งงาน
โดยหลกัเกณฑใ์ดเอืKอประโยชน์แก่พนกังานมากกวา่ กองทุนสาํรองเลีKยงชีพนีKบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนที)
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ในระหวา่งปีสิKนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดบ้นัทึก
เงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 92.7 ลา้นบาท และ 83.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

28. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขัKนพืKนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น) ด้วยจาํนวน             
ถวัเฉลี)ยถ่วงนํKาหนกัของหุน้สามญัที)ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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29. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลที)ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2564 และ 2563 มีดงันีK  

 
อนุมติัโดย 

จาํนวน 
เงินปันผลรวม 

จาํนวน 
เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 3 มติที1ประชุมคณะกรรมการ   
   สาํหรับปี 2564 ครัE งที1 6/64 เมื1อวนัที1   
 12 พฤศจิกายน 2564 319.41 3.00 
เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 2 มติที1ประชุมคณะกรรมการ   
   สาํหรับปี 2564 ครัE งที1 5/64 เมื1อวนัที1   
 10 กนัยายน 2564 372.64 3.50 
เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 1 มติที1ประชุมคณะกรรมการ   
   สาํหรับปี 2564 ครัE งที1 3/64 เมื1อวนัที1   
 14 พฤษภาคม 2564 372.64 3.50 
เงินปันผลประจาํปี มติที1ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   
   สาํหรับปี 2563 ครัE งที1 28 เมื1อวนัที1   
 23 เมษายน 2564 638.83 6.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2564  1,703.52 16.00 

 
 

อนุมติัโดย 
จาํนวน 

เงินปันผลรวม 
จาํนวน 

เงินปันผลต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 3 มติที1ประชุมคณะกรรมการ   
   สาํหรับปี 2563 ครัE งที1 5/63 เมื1อวนัที1 319.41 3.00 
 13 พฤศจิกายน 2563   
เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 2 มติที1ประชุมคณะกรรมการ   
   สาํหรับปี 2563 ครัE งที1 4/63 เมื1อวนัที1 319.41 3.00 
 14 สิงหาคม 2563   
เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 1 มติที1ประชุมคณะกรรมการ   
   สาํหรับปี 2563 ครัE งที1 3/63 เมื1อวนัที1 319.41 3.00 
 15 พฤษภาคม 2563   
เงินปันผลระหวา่งกาลครัE งที1 4 มติที1ประชุมคณะกรรมการ   
   สาํหรับปี 2562 ครัE งที1 2/63   
 เมื1อวนัที1 13 เมษายน 2563 532.35 5.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2563  1,490.58 14.00 
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30. รายการธุรกจิกบักจิการที?เกี?ยวข้องกนั 

30.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และกิจการที) เกี)ยวข้องกันบริษัทฯ คาํนึงถึงเนืK อหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีK  
รายชื&อกิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกนัวนิาศภยั เป็นบริษทัร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอื&น เป็นบริษทัร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกนัวนิาศภยั เป็นบริษทัร่วม 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บริการเชืKอเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พลงังานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิKงส์ จาํกดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ขนส่งนํKามนัทางท่อ จาํกดั พลงังานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอินโด คอร์ดซ่า จาํกดั(1) ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ประกนัชีวติ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยโอริกซ์ลีสซิ&ง จาํกดั ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
Asia Insurance (Investments) Limited(2) ลงทุนในบริษทัอื&น การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิKล จาํกดั (มหาชน) วสัดุอุตสาหกรรม              

และเครื&องจกัร 
การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยส์ี จาํกดั (มหาชน)  วสัดุอุตสาหกรรม             
และเครื&องจกัร 

การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) การแพทย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอกกลา๊ส จาํกดั (มหาชน) บรรจุภณัฑ ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัววิฒัน ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จาํกดั บนัเทิงและสนัทนาการ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซิ&ง จาํกดั ชิKนส่วนอิเลค็ทรอนิคส์ การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอเชียเสริมกิจ จาํกดั ธุรกิจเงินทุน การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัวนิาศภยั การถือหุน้ 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
(1)  ถือเป็นบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที+ 18 กมุภาพนัธ์ 2564 เนื+องจากไม่มีกรรมการร่วมกนัตัHงแต่วนัดงักล่าว 
(2)  ถือเป็นบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที+ 19 กรกฎาคม 2564 เนื+องจากบริษทัดงักล่าวเลิกกิจการ 
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30.2  รายการที?สําคญักบักจิการที?เกี?ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปีสิKนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจที)สาํคญักบักิจการที)เกี)ยวขอ้ง
กนั ทัKงนีK  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ) งเป็นไปตามเงื)อนไขที)ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ 
และกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเหล่านัKน โดยสามารถสรุปรายการที)สาํคญัไดด้งันีK   

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับปีสิKนสุดวนัที&                               

31 ธนัวาคม  

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วมและกจิการที4
เกี4ยวข้องกนั    

รายได้    

เบีKยประกนัภยัรับ 730,799 674,871 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าบาํเหน็จรับ 249,291 221,699 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัภยัต่อ                

ตามประเภทของการประกนัภยัและ                

สญัญาประกนัต่อ 

ดอกเบีKยรับ(1) 56,692 74,446 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั                 

ที&เกี&ยวขอ้งกนัใหก้บัลูกคา้ทั&วไป 

เงินปันผลรับ(1) 551,944 583,749 ตามที&ประกาศจ่าย 

ค่าเช่ารับ(2) 8,247 5,101 อตัราเดียวกบัที&บริษทัฯ คิดกบัลูกคา้ทั&วไป 

ค่าใช้จ่าย    

เบีKยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัต่อ 772,549 681,244 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัภยัต่อตาม

ประเภทของการประกนัภยัและสญัญา

ประกนัต่อ 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (371,652) (230,722) ตามที&เกิดขึKนจริง 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 87,108 74,426 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซืKอขายหลกัทรัพย(์3) 1,056 1,094 อตัราใกลเ้คียงกบัที&บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั                

คิดกบัลูกคา้ทั&วไป 

ส่วนของเจ้าของ    

เงินปันผลจ่าย 223,637 196,580 ตามที&ประกาศจ่าย 
(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(2) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดอื้1น” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(3) แสดงรวมอยูใ่นรายการ “ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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30.3 ยอดคงค้างระหว่างกนั 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงคา้งที)สําคญัระหว่างบริษทัฯ และกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั สรุปได้
ดงันีK  

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัร่วม   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - ราคาทุน 129,396 129,396 

บริษทัที4เกี4ยวข้องกนั   

เงินฝากสถาบนัการเงิน 6,660,957 8,388,796 

เบีKยประกนัภยัคา้งรับ 54,328 28,209 

ดอกเบีEยหุน้กูค้า้งรับ (1) 111 111 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ   

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 7,714 7,117 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 48,909 8,730 

เงินลงทุนเผื&อขายที&วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&น   

 ตราสารทุน 23,811,844 20,165,152 

 ตราสารหนีE  8,889 9,404 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีKยคา้งรับ 156,778 157,178 

สินทรัพยอื์&น   

เงินมดัจาํและค่าสมาชิกสนามกอลฟ์  35,407 35,900 

ลูกหนีKจากการขายหลกัทรัพย ์ - 3,779 

เจา้หนีKบริษทัประกนัภยัต่อ   

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 112,035 99,714 

เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ 30,166 61,376 

หนีK สินอื&น   

เจา้หนีKจากการซืKอหลกัทรัพย ์ 3,553 - 
(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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30.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 
ในระหว่างปีสิKนสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที)ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนีK  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ผลประโยชน์ระยะสัFน 100.0 89.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9.6 10.1 
รวม 109.6 99.9 

31. เงนิสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย        
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 420,852 366,986 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัระหวา่งปี 57,381 53,866 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 478,233 420,852 
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32. หนี=สินที?อาจเกดิขึ=นภายหน้าและภาระผูกพนั 

32.1 ภาระผูกพนัเกี?ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัที)เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื)อตกแต่งและต่อเติม
อาคารจาํนวนรวม 5.8 ลา้นบาท และ 23.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีภาระผูกพนัที)เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื)อ
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนรวม 402.2 ลา้นบาท และ 51.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32.2 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 3,367.9 ลา้นบาท 
และ 2,859.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ) งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิKนสุด 
โดยความรับผิดของบริษทัฯ จาํกดัอยูที่)มูลค่าที)ต ํ)ากว่าของทุนประกนัหรือทุนทรัพยที์)ถูกฟ้องร้องดงักล่าวคิด
เป็นจาํนวนรวม 510.7 ล้านบาท และ 340.3 ล้านบาท ตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ                          
ไดพิ้จารณาและประเมินผลเสียหายที)อาจเกิดขึKนจากคดีความดงักล่าวเป็นจาํนวนประมาณ 206.6 ลา้นบาท และ 
116.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ) งไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ในรายการ “หนีK สินจากสัญญาประกนัภยั” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัดงักล่าว  

33. ความเสี?ยงและนโยบายบริหารความเสี?ยง 

33.1 ความเสี?ยงจากการรับประกนัภัย 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อความเสี)ยงจากการรับประกนัภยัเป็นอยา่งยิ)ง เนื)องจากการรับประกนัภยัถือเป็น   
การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดงันัKนบริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายในการรับประกนัภยัที)รอบคอบ 
สอดคลอ้งกบัความเสี)ยงภยัที)แทจ้ริง นโยบายการจดัการสินไหมทดแทนที)รวดเร็วและเป็นธรรม และไดมี้การ
กาํหนดนโยบายการทาํประกนัภยัต่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความเสี)ยงดา้นอื)น ๆ ที)เกี)ยวขอ้ง เช่น ความเสี)ยง
ดา้นเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชื)อถือของผูรั้บประกนัภยัต่อตอ้งไม่ตํ)ากวา่ที)บริษทัฯ กาํหนดและความ
เสี)ยงดา้นการกระจุกตวัจากการรับประกนัภยัและการประกนัภยัต่อ โดยพิจารณาสดัส่วนการรับประกนัภยัใน
แต่ละผลิตภณัฑ์ และสัดส่วนการเอาประกนัภยัต่อของผูรั้บประกนัภยัต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที)บริษทัฯ
กาํหนด 
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 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนีK สินจากสญัญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 สาํรอง                 

เบีFยประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรองเบีFย

ประกนัภยัส่วนที1           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 

ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 

ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที1

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       

อคัคีภยั 909,894 (277,447) 632,447 479,387 (161,259) 318,128 

ทางทะเลและขนส่ง 149,730 (63,686) 86,044 86,039 (39,037) 47,002 

รถยนต ์ 4,860,890 (192,580) 4,668,310 1,591,215 (51,946) 1,539,269 

เบด็เตลด็ 5,071,425 (3,064,806) 2,006,619 5,532,339 (4,079,698) 1,452,641 

รวม 10,991,939 (3,598,519) 7,393,420 7,688,980 (4,331,940) 3,357,040 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สาํรอง                 
เบีFยประกนัภยั
ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
เบีFยประกนัภยั
ส่วนที1           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
ค่าสินไหม
ทดแทนส่วนที1
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       
อคัคีภยั 795,785 (266,625) 529,160 259,543 (84,461) 175,082 

ทางทะเลและขนส่ง 142,350 (63,336) 79,014 90,659 (43,095) 47,564 

รถยนต ์ 4,748,402 (151,819) 4,596,583 2,200,473 (45,698) 2,154,775 

เบด็เตลด็ 4,624,179 (2,773,841) 1,850,338 5,161,123 (4,131,294) 1,029,829 

รวม 10,310,716 (3,255,621) 7,055,095 7,711,798 (4,304,548) 3,407,250 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี)ยงที)หนีK สินจากการรับประกนัภยัวา่จะเพิ)มขึKนหรือลดลง

อนัเนื)องมาจากความผนัผวนของขอ้สมมติที)ใชใ้นการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทนทัKงดา้นก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสี)ยงอาจเกิดจากความถี)ของการเกิดความเสียหาย
มูลค่าความเสียหายต่อครัK งหรือค่าใช้จ่ายที)ใช้ในการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที)คาดไว ้ทัKงนีK  
ขอ้มูลนีKไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 
ขอ้สมมติ                     
ที1เปลี1ยนแปลง 

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ1มขึFน 

(ลดลง) ก่อนการ                
ประกนัภยัต่อ  

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ1มขึFน 
(ลดลง) หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ  

กาํไรก่อน                      
ภาษีเงินได ้                
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

      
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี1ย +10 % 1,351.2 1,043.6 (1,043.6) (834.9) 
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี1ย -10 % (1,351.2) (1,043.6) 1,043.6 834.9 
จาํนวนเคลมเฉลี1ย +10 % 1,351.2 1,043.6 (1,043.6) (834.9) 
จาํนวนเคลมเฉลี1ย -10 % (1,351.2) (1,043.6) 1,043.6 834.9 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 
ขอ้สมมติ                     
ที1เปลี1ยนแปลง 

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ1มขึFน 

(ลดลง) ก่อนการ                
ประกนัภยัต่อ 

สาํรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ1มขึFน 
(ลดลง) หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ 

กาํไรก่อน                      
ภาษีเงินได ้                
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

      
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี1ย +10 % 1,147.1 772.1 (772.1) (617.7) 
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี1ย -10 % (1,147.1) (772.1) 772.1 617.7 
จาํนวนเคลมเฉลี1ย +10 % 1,147.1 772.1 (772.1) (617.7) 
จาํนวนเคลมเฉลี1ย -10 % (1,147.1) (772.1) 772.1 617.7 

33.2 ความเสี?ยงด้านเครดติ 

สินทรัพยป์ระกนัภยั 

ความเสี)ยงเกี)ยวกบัการกระจุกตวัของการให้เครดิตซึ) งเกิดจากเบีK ยประกนัภยัคา้งรับและเงินคา้งรับจากการ

ประกันภยัต่ออยู่ในระดับตํ)าเนื)องจากผูเ้อาประกันภยัและผูรั้บประกันภยัต่อของบริษทัฯ กระจายอยู่ใน
อุตสาหกรรมที)แตกต่างกนัและตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาฐานะการเงิน และอนัดบัความน่าเชื)อถือของบริษทัรับประกนัภยัต่อ และมีการทาํ
ประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อหลายรายที)เชื)อถือไดแ้ละมีความสามารถในการรับประกนัภยัต่อ ซึ) ง
วิธีดงักล่าวจะช่วยกระจายความเสี)ยงได ้นอกจากนีK  ไดมี้การพิจารณาเงื)อนไขในการเอาประกนัภยัต่ออยา่ง
รอบคอบ โดยหน่วยงานที)มีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเรื)องการประกนัภยัต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการ
พิจารณาประเดน็ทางกฎหมายเพื)อลดความเสี)ยงดงักล่าว และมีกระบวนการติดตามเบีKยประกนัภยัคา้งรับจาก
ทัKงผูเ้อาประกนัภยั ตวัแทนและนายหนา้อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงกาํหนดใหต้วัแทนและนายหนา้นาํหลกัทรัพยม์า
คํKาประกนัตามวงเงินตามที)บริษทัฯ กาํหนดทางกฎหมายเพื)อลดความเสี)ยงดงักล่าว 

จาํนวนเงินสูงสุดที)บริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากความเสี)ยงดา้นเครดิต คือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว
หกัดว้ยค่าเผื)อหนีKสงสยัจะสูญตามที)แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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สินทรัพยท์างการเงิน 

ความเสี)ยงเกี)ยวกบัการกระจุกตวัของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลกัทรัพยจ์าํนองอยู่ในระดบัตํ)าเนื)องจากบริษทัฯ

พิจารณาให้กู้ยืมแก่ผูป้ระกอบการหลายรายที)กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย หลกัทรัพยที์)นาํมาจาํนองเป็นประกนัหนีK มีมูลค่าเพียงพอที)บริษทัฯ จะไดรั้บ
ชาํระหนีK และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลกัประกันจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ. บริษทัฯ จะ
พิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการชาํระหนีKของลูกหนีK  ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื)อที)ดี 
พร้อมกาํหนดวงเงินให้กูย้ืมต่อมูลค่าหลกัประกนัไม่ให้เกินกว่าที)กฎหมายกาํหนด และติดตามกระแสเงินที)
ไดรั้บชาํระในแต่ละเดือน รวมถึงความสมํ)าเสมอในการชาํระหนีKของลูกหนีK  

บริษทัฯ มีการทบทวน และติดตามสินทรัพยล์งทุนทุกประเภทที)ตอ้งคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิต (Expected 
Credit Loss: ECL) อยา่งใกลชิ้ดและสมํ)าเสมอ เพื)อประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKนตาม
นโยบายการจดัสถานะ หรือจดัชัKนสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ประมาณการมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะ
เกิดขึKนใน 12 เดือนขา้งหนา้ (12-month expected credit losses) และผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKน
ตลอดอาย ุ(lifetime expected credit losses) อยา่งเหมาะสม  

บริษทัฯ ได้พิจารณาถึงหลกัเกณฑ์การจดัชัKนสินทรัพยต์ามลกัษณะความเสี) ยงด้านเครดิตของสินทรัพย ์                                 
โดยกาํหนดใหมี้การจดัชัKนสินทรัพย ์ดงันีK  

ชัKนที) 1 - สินทรัพยที์)ไม่มีการเพิ)มขึKนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นเครดิต (performing) 

ชัKนที) 2 - สินทรัพยที์)มีการเพิ)มขึKนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นเครดิต (under-performing)  

ชัKนที) 3 - สินทรัพยที์)มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (non-performing)   

สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการจดัชัKนสินทรัพย ์การตัKงค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนและการตดั
จาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจากบญัชี บริษทัฯ ไดพิ้จารณาทัKงปัจจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการจดัชัKน
สินทรัพย ์ซึ) งการพิจารณาปัจจยัเชิงปริมาณคาํนึงถึงระยะเวลาในการผิดนดัการจ่ายดอกเบีKยหรือเงินตน้หรือ
การคา้งชาํระหนีK ตามระยะเวลาที)กาํหนด เช่น ผิดนัดชาํระเกิน 30 วนั หรือผิดนัดชาํระเกิน 90 วนั เป็นตน้ 
ทัKงนีK ตอ้งมีการพิจารณาปัจจยัเชิงคุณภาพร่วมในการจดัชัKนสินทรัพยด์ว้ย  เช่น ในกรณีที)บริษทัเห็นว่าไม่
สามารถเรียกชาํระหนีK คืนไดห้รือคุณภาพของผูอ้อกตราสารหรือลูกหนีK มีการเสื)อมถอยลงอยา่งมีนยัสําคญั 
เหตุการณ์ที)จะกระทบการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสารหนีK  อนัดบัความน่าเชื)อถือ และขอ้มูลการคาดการณ์
ในอนาคต เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมก็เป็นปัจจยัที)ตอ้งนาํมารวมพิจารณาถึงการเพิ)มขึKนอยา่งมี
นยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นเครดิต 
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ขอ้มูลเกี)ยวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน แสดงไดด้งันีK  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

ชัFนที1 1 - สินทรัพยที์1ไม่
มีการเพิ1มขึFนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ
เสี1ยงดา้นเครดิต 

ชัFนที1 2 - สินทรัพยที์1มี
การเพิ1มขึFนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ
เสี1ยงดา้นเครดิต 

ชัFนที1 3 - สินทรัพยที์1มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 561,799 - - 561,799 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน (73) - - (73) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 561,726 - - 561,726 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 38,000 - - 38,000 
อนัดบัที1อยูต่ ํ1ากวา่ “ระดบัน่าลงทุน” - - 900 900 
รวม 38,000 - 900 38,900 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน (11) - (787) (798) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 37,989 - 113 38,102 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 5,156,385 - - 5,156,385 
อนัดบัที1อยูต่ ํ1ากวา่ “ระดบัน่าลงทุน” - - 52,360 52,360 

รวมมูลค่ายติุธรรม 5,156,385 - 52,360 5,208,745 

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึFนที1รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (1,341) - (50,401) (51,742) 

เงนิลงทุนที*ถือจนครบกาํหนดที*วดัมูลค่า
ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 10,581,559 - - 10,581,559 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน (2,876) - - (2,876) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 10,578,683 - - 10,578,683 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีKยค้างรับ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,284,884 1,417 - 1,286,301 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน - 822 - 822 
6 - 12 เดือน - - 35,818 35,818 
มากกวา่ 12 เดือน - - 133,617 133,617 

รวม 1,284,884 2,239 169,435 1,456,558 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน - - (56,436) (56,436) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,284,884 2,239 112,999 1,400,122 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ชัFนที1 1 - สินทรัพยที์1ไม่
มีการเพิ1มขึFนอยา่งมี
นยัสาํคญัของความ

เสี1ยงดา้นเครดิต 

ชัFนที1 2 - สินทรัพยที์1มี
การเพิ1มขึFนอยา่งมี
นยัสาํคญัของความ

เสี1ยงดา้นเครดิต 
ชัFนที1 3 - สินทรัพยที์1มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 141,557 - - 141,557 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 141,557 - - 141,557 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 42,379 - - 42,379 
อนัดบัที1อยูต่ ํ1ากวา่ “ระดบัน่าลงทุน” - - 1,028 1,028 
รวม 42,379 - 1,028 43,407 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน (9) - (534) (543) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 42,370 - 494 42,864 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 3,827,529 - - 3,827,529 
อนัดบัที1อยูต่ ํ1ากวา่ “ระดบัน่าลงทุน” - - 52,030 52,030 

รวมมูลค่ายติุธรรม 3,827,529 - 52,030 3,879,559 

ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะ

เกิดขึFนที1รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 734 - 54,407 55,141 

เงนิลงทุนที*ถือจนครบกาํหนดที*วดัมูลค่า

ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     
อนัดบัที1อยูใ่น “ระดบัน่าลงทุน” 13,729,657 - - 13,729,657 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน (2,701) - - (2,701) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 13,726,956 - - 13,726,956 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีKยค้างรับ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,039,144 - - 1,039,144 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 313,547 17,942 - 331,489 
3 - 6 เดือน - - 21,426 21,426 
มากกวา่ 12 เดือน - - 133,617 133,617 

รวม 1,352,691 17,942 155,043 1,525,676 
หกั: ค่าเผื1อผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่
จะเกิดขึFน (1) - (49,256) (49,257) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,352,690 17,942 105,787 1,476,419 
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ตารางขา้งตน้ไดแ้สดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี)ยงดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน ฐานะเปิดต่อ
ความเสี)ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขัKนตน้ของสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่คาํนึงถึงหลกัประกนัและการดาํเนินการ

ใดๆ เพื)อเพิ)มความน่าเชื)อถือ 

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที)รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี)ยงดา้นเครดิต คือ 
มูลค่าตามบญัชีขัKนตน้สุทธิค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKน 

รายการเปลี)ยนแปลงที)เป็นสาระสาํคญัของค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึKน แสดงไดด้งันีK  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2564  

 

ชัDนที1 1 - สินทรัพยที์1

ไม่มีการเพิ1มขึDน

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสี1ยงดา้น

เครดิต 

ชัDนที1 2 - สินทรัพยที์1

มีการเพิ1มขึDนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เสี1ยงดา้นเครดิต 

ชัDนที1 3 - สินทรัพยที์1

มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิต รวม 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น     

1 มกราคม 2564 734 - 54,407 55,141 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื1อผลขาดทุนใหม่ 149 - (4,006) (3,857) 

สินทรัพยท์างการการเงินใหม่ที1ซืDอหรือ

ไดม้า 659 - - 659 

ส่วนที1ตดัจาํหน่ายจากบญัชี (201) - - (201) 

ยอดปลายงวด ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2564 1,341 - 50,401 51,742 

เงนิลงทุนที*ถือจนครบกาํหนดที*วดัมูลค่า
ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

ยอดตน้งวด ณ วนัที1 1 มกราคม 2564 2,701 - - 2,701 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื1อผลขาดทุนใหม่ 16 - - 16 

สินทรัพยท์างการการเงินใหม่ที1ซืDอหรือ

ไดม้า 2,774 - - 2,774 

ส่วนที1ตดัจาํหน่ายจากบญัชี (2,615) - - (2,615) 

ยอดปลายงวด ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2564 2,876 - - 2,876 



 

63 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2564  

 

ชัDนที1 1 - สินทรัพยที์1

ไม่มีการเพิ1มขึDน

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสี1ยงดา้น

เครดิต 

ชัDนที1 2 - สินทรัพยที์1

มีการเพิ1มขึDนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เสี1ยงดา้นเครดิต 

ชัDนที1 3 - สินทรัพยที์1

มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิต รวม 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีGยค้างรับ     

ยอดตน้งวด ณ วนัที1 1 มกราคม 2564 - - 49,257 49,257 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื1อผลขาดทุนใหม่ - - 7,179 7,179 

ยอดปลายงวด ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2564 - - 56,436 56,436 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2563  

 

ชัDนที1 1 - สินทรัพยที์1

ไม่มีการเพิ1มขึDน

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสี1ยงดา้น

เครดิต 

ชัDนที1 2 - สินทรัพยที์1

มีการเพิ1มขึDนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เสี1ยงดา้นเครดิต 

ชัDนที1 3 - สินทรัพยที์1

มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิต รวม 

เงนิลงทุนเผื*อขายที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น 

    

ยอดตน้งวด ณ วนัที1 1 มกราคม 2563 1,903 - - 1,903 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการเปลี1ยน

การจดัชัDน (98) - 98 - 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื1อผลขาดทุนใหม่ 171 - 54,309 54,480 

สินทรัพยท์างการการเงินใหม่ที1ซืDอหรือ

ไดม้า 126 - - 126 

ส่วนที1ตดัจาํหน่ายจากบญัชี (1,368) - - (1,368) 

ยอดปลายงวด ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2563 734 - 54,407 55,141 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิDนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2563  

 

ชัDนที1 1 - สินทรัพยที์1

ไม่มีการเพิ1มขึDน

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสี1ยงดา้น

เครดิต 

ชัDนที1 2 - สินทรัพยที์1

มีการเพิ1มขึDนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เสี1ยงดา้นเครดิต 

ชัDนที1 3 - สินทรัพยที์1

มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิต รวม 

เงนิลงทุนที*ถือจนครบกาํหนดที*วดัมูลค่า
ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย     

ยอดตน้งวด ณ วนัที1 1 มกราคม 2563 1,857 - - 1,857 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื1อผลขาดทุนใหม่ 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการการเงินใหม่ที1ซืDอหรือ

ไดม้า 2,690 - - 2,690 

ส่วนที1ตดัจาํหน่ายจากบญัชี (1,847) - - (1,847) 

ยอดปลายงวด ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2563 2,701 - - 2,701 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีGยค้างรับ     

ยอดตน้งวด ณ วนัที1 1 มกราคม 2563 1 - 43,548 43,549 

การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื1อผลขาดทุนใหม่ (1) - 5,708 5,707 

สินทรัพยท์างการการเงินใหม่ที1ซืDอหรือ

ไดม้า 1 - - 1 

ยอดปลายงวด ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2563 1 - 49,256 49,257 



 

65 

33.3  ความเสี?ยงด้านตลาด 

 ความเสี)ยงด้านตลาด หมายถึงความเสี)ยงที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบีK ย อตัราแลกเปลี)ยน
เงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน 

(ก) ความเสี)ยงจากอตัราดอกเบีKย 

บริษทัฯ มีความเสี)ยงจากอตัราดอกเบีKยที)สาํคญัอนัเกี)ยวเนื)องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื 

บริษทัฯ มีความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบีKยอนัเกี)ยวเนื)องกบัเงินใหกู้ย้มืตํ)า เนื)องจากวา่เงินใหกู้ย้มืส่วนใหญ่
ของบริษทัฯ มีอตัราดอกเบีKยลอยตวั ในกรณีที)บริษทัฯ พบว่าอตัราตลาดแตกต่างจากอตัราดอกเบีKยที)
กาํหนดในสัญญาเงินกูอ้ยา่งมีสาระสาํคญั บริษทัฯ สามารถปรับเปลี)ยนอตัราดอกเบีKยใหม่สาํหรับเงิน
ให้กูย้มืที)มีอตัราดอกเบีKยคงที) โดยที)ผูกู้ไ้ม่สามารถปฏิเสธการปรับอตัราดอกเบีKยใหม่ได ้เนื)องจากเป็น
เงื)อนไขที)ไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ และผูกู้ ้

บริษทัฯ ทาํการติดตามการกาํหนดอตัราดอกเบีK ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการ
เปลี)ยนแปลงอตัราดอกเบีKยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอตัราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีKอยา่ง
ใกลชิ้ด เพื)อกาํหนดระยะเวลาการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบีK ย 
นอกจากนีK  บริษทัฯ ยงัมีนโยบายถือครองตราสารหนีK จนครบกาํหนดเพื)อลดความเสี)ยงดา้นราคาตรา
สารหนีK ที)เปลี)ยนแปลงไป และยงัมีการบริหารจดัการเงินฝากธนาคารให้มีจาํนวนเงินที)ครบกาํหนด                             
ทุก ๆ เดือนในจาํนวนที)ใกลเ้คียงกนั ทาํใหล้ดความเสี)ยงที)เกิดจากการลงทุนได ้
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ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหนีK สินที)สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบีKยไดด้งันีK  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบีHยคงที+     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีHยใหม่     

 หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีHย    

 ภายใน   ปรับขึHนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบีHย 
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีHย รวม ที+แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 309,927 - - 218,329 33,470 561,726 0.13 - 0.45 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 37,972 130 - - - 38,102 0.13 - 3.60 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,295,207 823,158 344,523 - - 4,462,888 0.45 - 2.40 

ตราสารหนีHภาคเอกชน 110,365 468,629 166,863 - - 745,857 0.72 - 3.60 

หุน้ทุน - - - - 29,430,140 29,430,140 - 

หน่วยลงทุน - - - - 1,829,929 1,829,929 - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 10,498,702 79,981 - - - 10,578,683 0.45 - 0.70 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีHยคา้งรับ 201 8,038 153,100 1,238,783 - 1,400,122 2.50 - 7.00 

หนี,สินทางการเงนิ        

หนีH สินตามสญัญาเช่า 20,898 31,070 773,786 - - 825,754 5.00 - 5.21 

สินทรัพย์สัญญาประกนัภัย        

เบีHยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 3,004,544 3,004,544 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 4,331,940 4,331,940 - 

ลูกหนีHจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 628,974 628,974 - 

หนี,สินสัญญาประกนัภัย        

หนีH สินจากสญัญาประกนัภยั -    
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 7,688,980 7,688,980 - 

เจา้หนีHบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 3,188,391 3,188,391 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีHยคงที+     

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีHยใหม่     

 หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีHย    
 ภายใน   ปรับขึHนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบีHย 
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีHย รวม ที+แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 138,770 2,787 141,557 0.13 - 0.30 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 38,443 - 494 - 3,927 42,864 0.38 - 4.62 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,022,326 1,062,973 215,221 - - 3,300,520 0.50 - 2.40 

ตราสารหนีHภาคเอกชน 130,657 352,574 95,808 - - 579,039 2.11 - 4.62 

หุน้ทุน - - - - 25,112,950 25,112,950 - 
หน่วยลงทุน - - - - 1,704,622 1,704,622 - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 13,726,956 - - - - 13,726,956 0.38 - 1.45 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีHยคา้งรับ 333 8,837 144,683 1,322,566 - 1,476,419 2.50 - 7.00 

หนี,สินทางการเงนิ        

หนีH สินตามสญัญาเช่า 14,450 (3,062) 767,461 - - 778,849 5.00 - 5.21 

สินทรัพย์สัญญาประกนัภัย        

เบีHยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 2,765,897 2,765,897 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 4,304,548 4,304,548 - 

ลูกหนีHจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 389,322 389,322 - 

หนี,สินสัญญาประกนัภัย        

หนีH สินจากสญัญาประกนัภยั -    
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 7,711,798 7,711,798 - 

เจา้หนีHบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 2,737,452 2,737,452 - 
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ผลกระทบของการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบีK ยที)มีต่อกาํไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ           
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีK  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 

 

อตัราดอกเบีFย                     
ที1เปลี1ยนแปลง  
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                      
ภาษีเงินได ้                
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ                    
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

 (%)   
เงินลงทุนในตราสารหนีF  0.25 - (11.9) 

 (0.25) - 12.1 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 0.25 15.4 12.3 
 (0.25) (15.4) (12.3) 
เงินใหกู้ย้มืและ 0.50 4.6 3.7 
ดอกเบีFยคา้งรับ (0.50) (4.6) (3.7) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

อตัราดอกเบีFย                     
ที1เปลี1ยนแปลง 
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                      
ภาษีเงินได ้                
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ                    
เพิ1มขึFน (ลดลง) 

 (%)   
เงินลงทุนในตราสารหนีF  0.25 - (8.7) 

 (0.25) - 8.7 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 0.25 19.7 15.7 
 (0.25) (19.7) (15.7) 
เงินใหกู้ย้มืและ 0.50 4.7 3.7 
ดอกเบีFยคา้งรับ (0.50) (4.7) (3.7) 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํขึKนโดยใช้ขอ้สมมติว่าจาํนวนสินทรัพยท์างการเงินที)มีอตัรา

ดอกเบีKยที)ปรับขึKนลงตามอตัราตลาด และตวัแปรอื)นทัKงหมดคงที)ตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัรา
ดอกเบีKยที)ปรับขึKนลงตามอตัราตลาดของสินทรัพยด์งักล่าว ดงันัKน การเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบีKย
ที)เกิดขึKนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบีKยที)ตอ้งชาํระตลอด 12 เดือนเต็ม ทัKงนีK  ขอ้มูลนีK ไม่ใช่การคาดการณ์
หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 



 

69 

(ข) ความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยน 

บริษทัฯ มีความเสี) ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)สําคญัอนัเกี)ยวเนื)องกับการรับประกันภยัและการทาํ
ประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัวินาศภยัในต่างประเทศ การลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

บริษทัฯ อาจใช้เครื)องมือทางการเงินในการป้องกนัความเสี)ยงดา้นอตัราแลกเปลี)ยน ไดแ้ก่ สัญญา
แลกเปลี)ยนอตัราดอกเบีK ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี)ยน
อัตราดอกเบีK ย  (Interest Rate Swap) และสัญญาซืK อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign 
Exchange Forward) เป็นต้น ทัK งนีK  เพื)อลดความเสี) ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานที)กาํกบัดูแลและมีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื)อใช้

ในการประเมินระดบัความเสี)ยงของการลงทุนดว้ยวิธีการประเมินและแบบจาํลองต่าง ๆ เช่น Value at 
Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื)อให้มั)นใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงมีฐานะการเงินที)ยืดหยุน่เพียง
พอที)จะรองรับความเสียหายที)อาจเกิดขึKนได ้

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไม่ไดท้าํสัญญาซืKอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื)อ
ลดความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)อาจเกิดขึKน 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีK สินที)เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดงันีK  

 สินทรัพย ์ หนีE สิน อตัราแลกเปลี1ยนเฉลี1ย 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

สกลุเงิน 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 497.1 362.3 380.2 389.6 33.373 29.991 
เปโซฟิลิปปินส์ 66.9 32.2 13.6 - 0.652 0.623 
ยโูร 18.2 1.5 - - 37.841 36.816 
จีนหยวน 16.9 5.3 - - 5.234 4.601 
เยนญี1ปุ่น 14.6 0.9 - - 0.290 0.290 
ฮ่องกงดอลล่าร์ 13.9 7.6 - 3.9 4.281 3.866 
ดองเวยีดนาม 0.5 0.5 - - 0.001 0.001 
กีบลาว 0.4 - - - 0.003 0.003 
ไตห้วนัดอลลาร์ - - 32.2 - 1.209 1.069 
อินโดนีเซียรูเปียส - 2.9 1.9 0.1 0.002 0.002 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 1.4 0.6 0.1 45.022 40.562 
ปากีสถานรูปี - - 0.3 - 0.187 0.187 
บรูไนดอลลาร์ - 0.5 - - 24.672 22.612 
ออสเตรเลียดอลลาร์ - - - 0.1 24.224 22.878 
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(ค) ความเสี)ยงจากราคาตราสารทุน 

ความเสี)ยงจากการเปลี)ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี)ยงที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุน ซึ) งอาจทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน 

บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที)ผูอ้อกมีฐานะการเงินที)แขง็แกร่งมีความสามารถในการทาํกาํไร 
มีศกัยภาพในการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนื)อง รวมถึงธุรกิจที)ไดรั้บอานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐโดย
ส่วนใหญ่บริษทัฯ ถือครองตราสารทุนไวเ้พื)อการลงทุนในระยะยาว ซึ) งจะสามารถลดความผนัผวน
ของราคาตราสารทุนได ้

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีความเสี)ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์) งราคา
จะเปลี)ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

33.4  ความเสี?ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี)ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี)ยงที)บริษทัฯ จะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้มื)อครบกาํหนด 
เนื)องจากไม่สามารถเปลี)ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาที)เหมาะสม ซึ) งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายไดบ้ริษทัฯ จดัสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร
ซึ) งมีสภาพคล่องสูงสํารองไวส้ําหรับค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน โดยกาํหนดให้เงินฝากครบกาํหนดในแต่ละ
ช่วงเวลาที)สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระ
ผกูพนัต่าง ๆ ที)วางไว ้และอีกส่วนหนึ)งบริษทัฯ จดัสรรเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยซึ์)งเป็นที)ตอ้งการของตลาด 
สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี)ยนเป็นเงินสดไดส้ะดวกที)มูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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วนัที)ครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหนีK สินนบัจากวนัที)ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 มีดงันีK  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 
 เมื1อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 251,799 309,927 - - - 561,726 
รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ - 37,972 130 - - 38,102 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 13,904,274. 1,371,768 511,386 31,260,069 47,047,497 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีIยคา้งรับ 96,163 575,854 541,043 187,062 - 1,400,122 
หนี0สินทางการเงนิ       
หนีI สินตามสญัญาเช่า - 61,832 189,040 1,564,825 - 1,815,697 
สินทรัพย์สัญญาประกนัภยั       
เบีIยประกนัภยัคา้งรับ - 3,004,544 - - - 3,004,544 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - 3,027,950 1,303,990 - - 4,331,940 

ลูกหนีIจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 628,974 - - - 628,974 
หนี0สินสัญญาประกนัภยั       
หนีI สินจากสญัญาประกนัภยั - 
สาํรองสินไหมทดแทน - 5,374,462 2,314,518 - - 7,688,980 

เจา้หนีIบริษทัประกนัภยัต่อ - 3,188,391 - - - 3,188,391 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 
 เมื1อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,557 - - - - 141,557 
รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ - 42,370 - - 494 42,864 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 15,879,939 1,415,547 311,029 26,817,573 44,424,088 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีIยคา้งรับ 101,568 709,178 452,750 212,923 - 1,476,419 
หนี0สินทางการเงนิ       
หนีI สินตามสญัญาเช่า - 53,431 150,970 1,597,490 - 1,801,891 
สินทรัพย์สัญญาประกนัภยั       
เบีIยประกนัภยัคา้งรับ - 2,765,897 - - - 2,765,897 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน - 2,771,704 1,532,844 - - 4,304,548 

ลูกหนีIจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 389,322 - - - 389,322 
หนี0สินสัญญาประกนัภยั       
หนีI สินจากสญัญาประกนัภยั - 
สาํรองสินไหมทดแทน - 4,965,637 2,746,161 - - 7,711,798 

เจา้หนีIบริษทัประกนัภยัต่อ - 2,737,452 - - - 2,737,452 
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34. มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัKนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีK  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่า 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตามบญัชี 

สินทรัพย์ทางการเงนิที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 4,462,888 - 4,462,888 4,462,888 
ตราสารหนีFภาคเอกชน - 745,857 - 745,857 745,857 
ตราสารทุน 28,081,731 53,022 3,125,316 31,260,069 31,260,069 
สินทรัพย์ทางการเงนิที*เปิดเผยมูลค่า

ยุตธิรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 561,726 - - 561,726 561,726 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 38,102 - - 38,102 38,102 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
เงินฝากสถาบนัการเงินที1ครบกาํหนด
เกินกวา่ 3 เดือน 10,578,683 - - 10,578,683 10,578,683 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีFยคา้งรับ - - 1,384,649 1,384,649 1,400,122 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน - สุทธิ - - 192,424 192,424 100,700 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่า 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตามบญัชี 

สินทรัพย์ทางการเงนิที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 3,300,520 - 3,300,520 3,300,520 
ตราสารหนีFภาคเอกชน - 579,039 - 579,039 579,039 
ตราสารทุน 24,024,544 46,356 2,746,673 26,817,573 26,817,573 
สินทรัพย์ทางการเงนิที*เปิดเผยมูลค่า

ยุตธิรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,557 - - 141,557 141,557 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 42,863 - - 42,863 42,863 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
เงินฝากสถาบนัการเงินที1ครบกาํหนด
เกินกวา่ 3 เดือน 13,726,956 - - 13,726,956 13,726,956 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีFยคา้งรับ - - 1,457,855 1,457,855 1,476,419 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน - สุทธิ - - 225,789 225,789 117,930 
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การจดัลาํดบัชัKนของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเป็นไปตามที)กาํหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินขอ้ที) 4.20 และในระหวา่งปีไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัKนของมูลค่ายติุธรรม 

บริษทัฯ มีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื)องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันีK  

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที)จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัKน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และรายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที)แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด กรณีที)เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที)ไม่
อยูใ่นความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใชว้ิธีการประเมินมูลค่าที)ยอมรับทั)วไป เช่น วิธีอตัราส่วน
ของราคาต่อมูลค่าตามบัญชีหรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยคิดลดด้วยอตัราต้นทุนถวัเฉลี)ยถ่วง
นํK าหนกัของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลกัทรัพย ์ยกเวน้เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที)มิได ้                      
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที)
ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนีK  แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที)
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีKไทย  

(ง) เงินให้สินเชื)อแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบีKยตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเชื)อประเภทเดียวกนั 

(จ) อสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้
วิธีพิจารณารายไดแ้ละขอ้สมมติหลกัที)ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวประกอบดว้ย อตัรา
ผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพืKนที)วา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นตน้ 

การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินที)เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที)วดัมูลค่ายติุธรรมโดยมีลาํดบั

ชัKนของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันีK   
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิFนสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

   
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 2,746,673 3,440,555 
ซืFอ (ขาย) ระหวา่งปี 70,171 (23,831) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 308,472 (670,051) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัสิFนปี 3,125,316 2,746,673 
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35. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซึ้) งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื)องและดาํรงเงินกองทุนตามความเสี)ยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

36. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีKไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการบริหารของบริษทัฯ เมื)อวนัที) 23 กมุภาพนัธ์ 2565 


