
2562

รายงาน
ประจำป

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)



ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

สารจากประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รายงานคณะกรรมการลงทุน

โครงสรางองคกร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผูบริหาร

รายงานกิจกรรม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำนักงานสาขา

3
5
7

8
10
11
12
13
18
20
21
24
26
28
33
34
38
39
41
42
44
121

สารบัญ



รายงานประจำป 2562 3

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป (ลานบาท) 2560 2561 2562 2561 2562เปล่ียนแปลง รอยละ
2562/2561

เปล่ียนแปลง รอยละ
2562/2561

  6,533.37 
2,333.90 
 224.22 

 3,812.56 
 5,213.32 
 1,320.05 

15.80
18.89
-1.36
15.85
18.64
5.79

  5,208.20 
1,656.11 

237.38 
3,057.62 
4,037.24 
 1,170.96 

สินทรัพยรวม
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยลงทุน
หนี้สินรวม
รวมสวนของเจาของ

 5,642.09 
 1,963.04 

 227.32 
 3,290.86 
 4,394.33 
 1,247.75 

  6,530.72 
 2,336.17 

 225.30 
 3,786.34 
 5,217.15 
 1,313.57 
 

15.60
18.92
-1.95
15.81
18.66
4.86

 5,649.44 
 1,964.52 

 229.77 
 3,269.46 
 4,396.79 
 1,252.65 

 3,464.00 
 3,733.69 
 2,070.38 

 536.83 
 (8.58)

 148.66 
 140.07 
 140.07 
 116.09 

16.42
16.05
22.70
13.22

-107.60
438.26

-0.40
-0.40
0.62

2,508.98 
 2,737.29 
 1,562.50 

 422.91 
 (63.01)
 96.92 
 33.91 
 33.91 
 34.25 

 2,975.31 
 3,217.33 
 1,687.29 

 474.16 
 113.02 
 27.62 

 140.64 
 140.64 
 115.37 

 3,466.59 
 3,736.28 
 2,073.43 

 542.19 
 (15.12)
 136.73 
 136.14 
 136.14 
 112.16 

16.41
16.04
22.68
12.73

-114.34
488.78

0.13
0.13
1.32

 2,977.82 
 3,219.83 
 1,690.06 

 480.98 
 105.44 
 23.22 

 135.96 
 135.96 
 110.69 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รวมรายได
คาสินไหมและคาใชจายในการจัดการสินไหม
คาใชจายในการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุน และรายไดอื่นๆ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
กำไรสุทธิสำหรับงวด

 1.00 
 4.36 
 0.38 
 0.20 

 52.20 
 3.76 
 9.81 

0.00
5.79
0.62
0.00

-0.62
-7.39
-7.96

 1.00 
 3.86 
 0.11 
 0.07 

 61.93 
 4.54 

 40.16 

 1.00 
 4.12 
 0.38 
 0.20 

 52.53 
 4.06 

 10.66 

 1.00 
 4.34 
 0.37 
 0.20 

 54.03 
 3.76 

 10.16 

0.00
4.86
1.32
0.00
-1.31
-7.39
-8.60

 1.00 
 4.13 
 0.37 
 0.20 

 54.75 
 4.06 

 11.11 

มูลคาที่ตราไวตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน
กำไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
ราคาหุน ณ วันสิ้นป
ราคาปดเทียบกับกำไรสุทธิ(เทา)

1.91%
9.04%

0.68%
3.01%

2.13%
9.54%

1.84%
8.74%

2.04%
9.09%

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
ผลตอบแทนตอสวนของเจาของ

ผลประกอบการในรอบป (ลานบาท)

เทียบเปนตอหุน (บาท)

อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ)
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สินทรัพยรวม (ลานบาท)
อัตราสวนเงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย (%)
(งบไตรมาส 3)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (ลานบาท) กำไรกอนภาษีเงินได (ลานบาท)
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สารจากประธานกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวา ป 2562 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 2.6 และมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 
2.7–3.7 สำหรับป 2563 โดยมีปจจัยสนับสนุนสำคัญ จากดานการใชจายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐและเอกชน การสงออกภายใตแนวโนมการปรับตัวดีข้ึน
อยางชาๆ ของเศรษฐกิจโลก การดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการทองเที่ยว 

ตลอดป 2562 ที่ผานมา บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบคอบ ซึ่งเปนผลใหผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ยังคงมีผลงานท่ีนาพอใจดวยอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรับสูงกวาตลาดประกันวินาศภัยท้ังระบบ โดยทางกลุมบริษัทฯ สามารถทำเบ้ียประกันภัยรับ
รวม ไดถึง 4,809,543,733 บาท

ในป 2562 ทางบริษัทไดรับเสียงตอบรับจากลูกคาอยางดีย่ิงกับผลิตภัณฑ “ประกันรถเปดปด” ท่ีเปดตัวไวเม่ือป 2559 ซ่ึงพัฒนาอยางตอเน่ืองในป 2560 ดวยฟงกชัน 
การเปด-ปดประกันภัยรถยนตไดอัตโนมัติ ดวยอุปกรณ “TBeacon” ป 2561 ดวยอุปกรณ “USB TBeacon” และ ป 2562 บริษัทฯ ไดพัฒนานวัตกรรมดาน
ประกันภัยอยางตอเนื่อง มีการเปดตัว TVI Connect ระบบเปด-ปดประกันอัจฉริยะ เปลี่ยนประสบการณเปดปดใหม งายยิ่งขึ้นดวยการนำเทคโนโลยี NB-IoT 
มาใชจริงในวงการประกันภัย ดวยความรวมมือของผูนำนวัตกรรมระดับโลก ท้ังผูใหบริการเครือขายโทรคมนาคมอันดับ 1 ของไทยอยาง AIS และผูใหบริการระบบ
ฐานขอมูลอันดับ 1 ของโลกอยาง AWS มาผนึกกำลังกันพัฒนา ท้ังอุปกรณและการเช่ือมตอของขอมูลแบบ Real-Time เพ่ือตอบสนองทุกความตองการของผูบริโภค 
ซ่ึงจุดเดนของอุปกรณ TVI Connect คือสามารถทำงานเปดปดประกันไดโดยทันที เม่ือมีการสตารทและดับเคร่ืองยนตของรถท่ีทำประกันไว ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกย่ิงข้ึน 
แตยังคงไวซึ่งการใหบริการดานอื่นๆ บนโทรศัพทมือถือของลูกคา เชน บริการสายดวนแจงอุบัติเหตุ ที่สามารถติดตอบริษัทไดทันทีโดยไมตองกดหมายเลขโทรศัพท 
และระบุจุดเกิดเหตุอัตโนมัติดวย GPS ระบุท่ีต้ังโรงพยาบาลและอูในสัญญาท่ีใกลท่ีสุด และดวยความมุงหวังของบริษัทฯ ท่ีจะเปนบริษัทประกันภัยท่ีนำนวัตกรรมใหมๆ  
มาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยรถยนตและที่ไมใชรถยนต โดยในป 2561 บริษัทฯ ไดพัฒนาการประกันภัยที่ไมใชรถยนต มีการพัฒนาประกันภัย
การเดินทาง เพิ่มทางเลือกรูปแบบการประกันภัยการเดินทางดวยระบบเปด-ปดผาน Application Thaivivat Travel บนโทรศัพทมือถือ ที่สามารถเพิ่มและลด
วันคุมครองไดเองแมอยูตางประเทศ ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งเรื่องความคุมคา และความสะดวกยิ่งขึ้น โดยป 2562 ไดเพิ่มการบริการดานการแปล
ภาษาทองถิ่น เพื่อใหผูใชบริการเกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารและงายสำหรับการเดินทางในแตละทริป รวมถึงขอมูลเรื่องสกุลเงินซึ่งจะเปนประโยชนมาก
สำหรับผูเดินทางตางประเทศ อีกทั้งยังคงพัฒนาประกันภัยสุขภาพ ที่พลิกวงการประกันภัยสุขภาพ ที่ไมเพียงแตสรางความอุนใจเรื่องคารักษาพยาบาล แตยังเปน
ประกันสุขภาพ ที่สนับสนุนใหผูบริโภคหันมาออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพใหดียิ่งขึ้น ผาน Application Thaivivat Health บนโทรศัพทมือถือ นอกจากสุขภาพ
จะแข็งแรงข้ึนแลว ยังสรางความคุมคาใหผูบริโภคโดยการลดคาเบ้ียประกันรายเดือนจากผลการออกกำลังกายของผูบริโภค โดยป 2562 บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคใหมากท่ีสุด โดยมีการพัฒนาท้ังแอปพลิเคชัน และการนำ Wearable เทคโนโลยีท่ีหลากหลายเขามาเปนสวนหน่ึงเพ่ือวัดประสิทธิภาพ
ของรางกายของผูบริโภคไดอยางแมนยำ รวมถึงสรางเพื่อใหสิทธิประโยชนใหกับผูบริโภคเพื่อตอบโจทยไลฟสไตลการใชชีวิตใหไดมากที่สุด ทั้งดานอาหาร และการ
ออกกำลังกาย และสราง Active Bonus Point เพื่อใหผูบริโภคมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย สามารถออกกำลังไดอยางหลากหลาย จากกิจกรรมที่บริษัทฯ
ไดจัดให อาทิเชน คลาสออกกำลังกายตางๆ  สิทธิสวนลดอาหารดานสุขภาพ เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดีในทุกมิติจากความมุงม่ันในการท่ีจะพัฒนาการใหบริการท่ีสะดวก
และทันสมัยตามยุคของการสื่อสาร แบบ 4.0 โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มีการพัฒนาดีเดน ประจำป 2561 และบริษัทประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใชกับระบบการประกันภัยดีเดน ประจำป 2561 โดยไดรับเกียรติจาก 
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลอันทรงเกียรติแกบริษัทฯ ภายในงาน Thailand Insurance Expo 2019 ซ่ึงจัดข้ึนโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑแลว บริษัทฯ ยังไดพัฒนาชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการประกันภัยตางๆ เชน 
การซื้อประกันไดโดยงายผานชองทาง E-Commerce รวมถึงการเขาถึงผูบริโภคที่มีหลากหลายมากขึ้น จึงมีการพัฒนาสื่อ Digital ใหเพิ่มมากขึ้น และยังมีสื่อทาง
วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพ ปายไฟแอลอีดี ปายโฆษณาขนาดใหญ ติดสติ๊กเกอรขบวนรถไฟฟาบีทีเอส และยังมีคุณธีรเดช เมธาวรายุทธ (อาเล็ก) ผูใช
การบริการดานประกันภัยของบริษัททั้ง 3 แบบ ตัวจริงมาเปนพรีเซ็นเตอร เพื่อเปนกระบอกเสียงถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของการใหบริการดานการประกันภัย
ของบริษัท ย้ำถึงความสำเร็จและความกาวหนาที่ไมหยุดนิ่งของการนำเสนอการประกันภัย ที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค อีกทั้งทางบริษัทไดมีการพัฒนา
ชองทางการเขาถึงขอมูลดานการประกันภัยสำหรับผูบริโภคอยางครอบคลุมท่ีสุด นอกจากน้ัน Website thaivivat.co.th ของทางบริษัท ซ่ึงมีมาตรฐานความปลอดภัย
ดานการซื้อประกันและชำระเงินออนไลนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหการรับรอง โดยผูเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันไดหลากหลายวิธี ทั้งบัตรเครดิต 
เคานเตอรธนาคาร และ Mobile Payment 
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บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเสมอมา เพราะมีความเชื่อวาบุคลากรเปนทรัพยสินที่มีคายิ่งสำหรับองคกร โดยบริษัทฯ จัดใหมีการอบรมและ
พัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งในเรื่องการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง และยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน บริษัทฯ ยังไดสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองคกร เปดรับความคิดเห็นจากพนักงานทุกคน 
อยางไมปดกั้น เนนการใหพนักงานรวมกันทำงานเปนทีม มีการถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณจากบุคคลหนึ่งไปสูพนักงานคนอื่นๆ ใหเขาใจในงาน 
เพื่อนำความรูไปใหบริการแกลูกคาไดอยางประทับใจ

สุดทายน้ี ผมขอขอบคุณในความไววางใจของผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีอยางตอเน่ือง 
ขอขอบคุณผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่ทุมเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถเพื่อใหประกันภัยไทยวิวัฒน เปนบริษัทประกันภัยที่อยูในใจ
ลูกคา ซึ่งจะนำซึ่งชื่อเสียงและความเจริญกาวหนาสืบไป

นายชลอ  เฟองอารมย
ประธานกรรมการ 
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เปดเผยอยางเพียงพอ งบการเงิน
ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับซ่ึงกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีแลว

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื่อให
มั่นใจวาบริษัทฯ มีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ตลอดจนสามารถปองกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน โดยการนี้คณะกรรมการ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิที่ไมเปนผูบริหารเปนผูกำกับดูแลในเรื่องดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถใหความมั่นใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือได
ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็น
วางบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายชลอ  เฟองอารมย
ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2562

เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานเศรษฐศาสตร 
บริหารธุรกิจ บัญชี การสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปยมพงศสานต และนางปราณี ภาษีผล เปนกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป และนางสาวยุพิน ตรงพิทักษกุล 
ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฎิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 7 คร้ัง กรรมการทุกทาน
ไดเขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูแทนฝายบริหาร 
และผูตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาประเด็นปญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนใหคำแนะนำในเร่ืองตางๆ รวมถึงการใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการ
บริหารงานใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง  ซึ่งสรุปสาระสำคัญได ดังนี้

1)  

2)  

3)

4)  

 

สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำป 2562 โดยการ
สอบถามผูสอบบัญชีและผูบริหาร ในเร่ืองความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได
ของรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกตองตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผูสอบบัญชีเสนอ
รายงานแบบไมมีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม
รวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะโดยไมมีฝายบริหารและฝายตรวจสอบ
ภายใน ผูสอบบัญชีไดรายงานวา มีความอิสระในการปฏิบัติงานและไดรับ
ความรวมมือจากทุกหนวยงานเปนอยางดี

สอบทานการบริหารความเส่ียงตามกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานบริหารความเสี่ยง และมี
การติดตามใหไดผลเพียงพอ รวมถึงไดมีการพิจารณาทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑของหนวยงานกำกับดูแล

สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยและกฏหมายที่
เก่ียวของ และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
บริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทฯ ปฏิบัติไดสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
และขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของดวยดีอยางตอเนื่อง

สอบทานและใหความเห็นการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ลักษณะรายละเอียดของรายการและความจำเปนซ่ึงเปนไปตามรายการคา
ปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนและ
เพียงพอ

5)

6)

7)  

8)

สอบทานการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
ตามหลักการควบคุมภายในของ COSO โดยไดรับการรับรองจากผูบริหาร
ของฝายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดใหมีการประเมินความเส่ียงดานการตอตาน
การทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีการบริหารงานเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ในป 2562 บริษัทฯ ไดรับการรับรองตออายุ
ฐานะการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต

สอบทานการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนประจำทุกป ไดแก แนวปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และนโยบาย แนวปฏิบัติการบริหาร
ความเส่ียงดานการฟอกเงินฯ รวมท้ังการทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป โดยเนนตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
 ของบริษัทฯ

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจำป 2563 โดยมี
ความเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูมีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระ ปฏิบัติงานไดผลเปนอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ จึงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุม
สามัญประจำป แตงต้ังให นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4499 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4951 หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4812 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสราง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5315 
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จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณารายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและฝายบริหารตางๆ แลว คณะกรรมการฯ เห็นวา 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ เชื่อมั่นวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ

แหงบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชี ประจำป 
2563 โดยกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2563 จำนวน 2,950,000 บาท

(นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

เรียน ทานผถือหุน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใตหนาที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ในการสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้ง
เสนอนโยบายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน กรรมการบริหาร 2 ทาน

ในป 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสําคัญตางๆ และรายงานผลการประชุม พรอมความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยสรุปไดดังนี้

 1. พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งไดพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มี
 คุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถวนตามขอกำหนดของสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
 ประเทศไทย และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายกำหนด โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และความรูความสามารถ ท่ีจะเปนประโยชน
 ตอบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอยตางๆ อยางละเอียด โดยกรรมการท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ
 เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบ ที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบโปรงใส เที่ยงธรรม และเปนอิสระ ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการลงทุน

เรียน ทานผถือหุน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการลงทุนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใตหนาที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวในการพิจารณาและอนุมัติ
เรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน กรรมการบริหาร 1 ทาน

ในป 2562 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณาในเร่ืองสําคัญตางๆ และรายงานผลการประชุม พรอมความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยสรุปไดดังนี้

 1. พิจารณากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคลองกับกรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
 3. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
 การลงทุน และขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
 4. กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
 5. กำกับดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอมูลที่ใชประกอบการลงทุนของบริษัทใหมีความเพียงพอตอการดำเนินงาน
 6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการลงทุนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบโปรงใส เที่ยงธรรม และเปนอิสระ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ

นายชลอ  เฟองอารมย
ประธานกรรมการ 
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โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายในComplianceบริหารความเสี่ยงประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ฝายการเงินและการลงทุน

ฝายบัญชี

ฝายบริหารสาขาตางประเทศ

ลาววิวัฒนประกันภัย

ฝายขายตัวแทน

ฝายขายนายหนา

ฝายศูนยรถและสถาบัน

ฝายปฏิบัติการและประสานงานฝายนวัตกรรม

ฝายเทคโนโลยีขอมูล ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายสินไหมรถยนตคดี

ฝายสินไหมรถยนตปฎิบัติการ

ฝายสินไหมรถยนตราคาหนัก

ฝายสินไหมรถยนตราคาทั่วไป

ฝายสินไหมทรัพยสิน&สุขภาพ

ฝายสถิติ

ฝายบริหารการรับประกันภัยฝายกฎหมาย

ฝายผลประโยชน

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายทะเบียนและสารบรรณ
ฝายการตลาด

ฝายกลยุทธและวางแผน

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร

สายงานสินไหมรถยนต

สายงานวิจัยและพัฒนา

สายงานกระจาย
ความเสี่ยง

สายงานสินไหมทั่วไป

สายงานกฎหมาย 
กฎระเบียบ

สายงานบริหารองคกร

สายงานพัฒนาตลาด

สายงานดำเนินการ

สายงานการเงิน
และการลงทุน

สายงานสาขาตางประเทศ สายงานขยายงาน สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล
สายงานดูแลประสบการณ

ลูกคา
และทรัพยากรบุคคล

สายงานบริการอุบัติเหตุ
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คณะกรรมการ

นายชลอ เฟองอารมย
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร Phillips University, USA
• ปริญญาโท รัฐศาสตร Southern Illinois University, USA
• ปริญญาโท สังคมศาสตร (บริหาร) Birmingham University, UK
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27
• การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• อธิบดีกรมทะเบียนการคา
• อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
• ผูอำนวยการสำนักงานประกันภัย
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-

นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) Thailand
• ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal 
Auditor, Florida USA.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา 
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ 
• ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่ 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ 
• ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• อธิบดีกรมการคาภายใน
• ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-

นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs

ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก 
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี / 
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี 
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ, บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค, 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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นางสุภาภรณ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 7 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่172/2013
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 87/2011
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุนที่13/2011
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุนที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชี
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
• หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร
• หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD

ประสบการณทำงาน
• กรรมการ บจก. โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
• รองกรรมการผูอำนวยการใหญสายงานแผนงานและการเงิน (CFO) บมจ. ทาอากาศยานไทย 
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชีวาทัย
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย 
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นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ, กรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
• หลักสูตร IOD Chartered Director Class Update 3/2558, 
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program 20/2553   
• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 22

ประสบการณทำงาน
• กรรมการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• กรรมการ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม อเบอรดีน 
• หัวหนาคณะผูแทนไทยในสมัชชาการประกันภัย แหงเอเชียตะวันออก
• ประธานสภาการประกันภัยอาเซียน
• เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
• กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล 
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ, ธุรกิจประกันภัย
• กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) 
• กรรมการ บจก. ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท
• ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• กรรมการเหรัญญิก หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
• กรรมการเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
• กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน  สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• รองเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
• กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยไทย



นายถวัลย วิรานนท
กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
• ผูอำนวยการฝายกฎหมาย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการ, กรรมการผูอำนวยการ, CFO, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tarlenton State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณทำงาน
• ผูจัดการฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-

นางสุณีย ธีราวิทยางกูร
กรรมการ, เลขานุการบริษัท
การศึกษา/อบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
• ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 
• ผูจัดการสาขาสาธุประดิษฐ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• ผูอำนวยการฝายผลประโยชน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• อธิบดีกรมการคาภายใน
• ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-

นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) Thailand
• ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal Auditor, Florida USA.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา 
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ 
• ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่ 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ 
• ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs
• หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
• หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)

ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก 
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี / 
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี 
• กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค, 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ. 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• อธิบดีกรมการคาภายใน
• ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-

นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) Thailand
• ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal Auditor, Florida USA.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา 
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ 
• ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่ 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ 
• ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tarlenton State University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณทำงาน
• ผูจัดการฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-
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คณะกรรมการลงทุน

นายชลอ เฟองอารมย
ประธานกรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร Phillips University, USA
• ปริญญาโท รัฐศาสตร Southern Illinois University, USA
• ปริญญาโท สังคมศาสตร (บริหาร) Birmingham University, UK
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27
• การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• อธิบดีกรมทะเบียนการคา
• อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
• ผูอำนวยการสำนักงานประกันภัย
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs
• หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
• หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)

ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก 
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี / 
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี 
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการลงทุน
การศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 22

ประสบการณทำงาน
• กรรมการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• กรรมการ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม อเบอรดีน 
• หัวหนาคณะผูแทนไทยในสมัชชาการประกันภัย แหงเอเชียตะวันออก
• ประธานสภาการประกันภัยอาเซียน
• เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
• กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล 
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ, ธุรกิจประกันภัย
• กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จำกัด 
• กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
• กรรมการเหรัญญิก หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จำกัด 
• นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• กรรมการเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางปราณี ภาษีผล
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
• หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
• Advance Audit Committee Programs
• หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
• หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)

ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
• หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
• ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
• คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
• กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื่อการสงออก 
• กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี / 
• คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
• คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี 
• กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค, 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ. 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ



นางสุภาภรณ บุรพกุศลศรี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 7 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่172/2013
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 87/2011
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุนที่13/2011
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุนที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชี
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
• หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
• หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร
• หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD

ประสบการณทำงาน
• กรรมการ บจก. โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
• รองกรรมการผูอำนวยการใหญสายงานแผนงานและการเงิน (CFO) บมจ. ทาอากาศยานไทย 
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชีวาทัย
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย 

นายถวัลย วิรานนท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา/อบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
• ผูอำนวยการฝายกฎหมาย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื่น
-
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ผูบริหาร

นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เริ่มงาน
กรกฎาคม 2527

การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท การบัญชี University of Texas at Austin, U.S.A.

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
กรกฎาคม 2529

การศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarlenton State University, USA

นายประพิทย ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
มิถุนายน 2524

การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายสุรพงษ ธีราวิทยางกูร
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
สิงหาคม 2529

การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hanover College, USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southwest Texas State University, USA

นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
ธันวาคม 2556

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรโภชนาการ Pepperdine University, USA
• ปริญญาโท โภชนาการและการกำหนดอาหาร, Case Western Reserve University, USA



รายงานประจำป 2562 27

นายเทพพันธ อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอำนวยการ
เริ่มงาน
มิถุนายน 2559

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและเศรษฐศาสตร, Northwestern University, USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton, University of Pennsylvania, USA

นายพิมล ฉันทวีรกูล
ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการและประสานงาน
เริ่มงาน
ตุลาคม 2540

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

นายสมกฤษณ สุระชีวะกฤต
ผูอำนวยการฝายขายตัวแทนและนายหนา
เริ่มงาน
พฤษภาคม 2533

การศึกษา
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา

นายเฉลิมพล สายประเสริฐ 
ผูอำนวยการอาวุโส
เริ่มงาน
พฤศจิกายน 2560

การศึกษา
• ปริญญาตรี Electrical Engineering University of Dunde
• ปริญญาโท Electrical Engineering Imperial college University of London
• ปริญญาเอก Electrical Engineering Imperial college University of London
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รายงานกิจกรรม

ประกันภัยไทยวิวัฒนเขารวม TITF ครั้งที่ 24 สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ พรอมโปรโมชั่นรวมกับ Grab ประกันภัยไทยวิวัฒน สงเสริมธุรกิจ
การทองเที่ยว รวมกับไทยบริการทองเที่ยว (TTAA) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวในประเทศ (สทน.) จัดงานมหกรรมทองเที่ยวแหงป “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” 
ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 13-17 กุมภาพันธ 2562 ณ เมืองทองธานี มั่นใจบริการที่เหนือกวา สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ (GTIP) แบบไมตอง
สำรองจาย ทำไดแบบไมจำกัดอายุ 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งงาน “ยูนิค รันนิ่ง บานเชียง มาราธอน 2019” 
กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมนโยบาย Sport Touring Full service “วิ่ง เที่ยว พัก เพลิน”  คือวิ่งบนเสนทางสายอารยธรรมบานเชียง 5,000 ป 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งงาน “ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ ฮาลฟมาราธอน 2019” 
กวา 5,000 คน เพื่อสงเสริมการวิ่งที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยรายไดสวนหนึ่งของงาน ไดรวมสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณโดรน หรืออากาศยาน
ไรคนขับสำหรับเจาหนาที่ผูดูแลพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุน
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักว่ิง งาน Farm Chokchai Cold Night Runs 
กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการ
ออกกำลังกายใหมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุน
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปนจักรยานงาน Farm Chokchai Tour 
de Farm 7 กวา 2,000 คน เพื ่อสงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจ
สุขภาพดวยการปนจักรยาน รวมถึงสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดจัดงานแถลงขาวเปดตัว
พรีเซ็นเตอรใหม คือคุณอาเล็ก-ธีรเดช เปนตัวแทนคนรุนใหม เพราะมีไลฟสไตล
เปนของตัวเอง สามารถ Control การใชชีวิตไดอยางอิสระ ช่ืนชอบการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวมถึงการทำกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังทองเท่ียว กีฬา

และที่สำคัญยังดูแลสุขภาพของตนเองไดเปนอยางดีไปพรอมๆ กับ
การทำงานเปนพรีเซ็นเตอรในการเปดตัวแคมเปญใหมนี้ ภายใต
คอนเซปต “Control Your Life อิสระการใชชีวิต ที่เลือกได” ที่สื่อ
ใหเห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่ตองการตอบโจทยการใชชีวิตของ
คนรุนใหม เนนความคุมคา แฟร และทันสมัย โดยมี 3 ผลิตภัณฑ
หลักตามคอนเซปต Control Your Life ไดแก Control Your Drive 
กับ ประกันรถเปด-ปด ไมขับไมตองจาย ประหยัดกวาถึง 40% 
Control Your Freedom กับประกันเดินทางเปด-ปด เที่ยวอยาง
เต็มที่ เพิ่ม-ลดวันเดินทางไดอิสระ นวัตกรรมประกันเดินทางใหม 
ที่ใหอิสระในทุกการเดินทาง ใหเที่ยวใหสุด เต็มที่กับทุกทริป โดย
สามารถสรางทริปวันเดินทางเองได และ Control Your Health 
กับ ประกันสุขภาพ Active Health ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งไดสวนลด
คาเบี้ยประกันทันที ทุกเดือนสูงสุดถึง 40% ประกันสุขภาพอัดฉีด 
คนแอ็คทีฟ โดยการใชเทคโนโลยี IoT รวมกับอุปกรณ Smart
Watch เมื่อสมัครรับเลยทันที Garmin หรือ Fitbit มูลคาสูงสุดถึง 
9,690 บาท ใหมากกวาเรื่องสุขภาพ พรอมรับสิทธิประโยชนจาก
พันธมิตรดานสุขภาพอีกมากมาย
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เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดเปนสปอนเซอรกิจกรรม “Fitfest2019” ที่สนับสนุนใหทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ภายใต
ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ Active Health ท่ี Central World และยังมีแคมเปญพิเศษ รวมกาวไปกับกิจกรรม Active Charity ลานกาวเพ่ือ "“โครงการกาว” 
พรอมรับสิทธิพิเศษมากมายในงานดังกลาว

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับเจาหนาท่ีโครงการ “กาวคนละกาว #ภาคอีสาน” ท้ังหมด 
และรวมสบทบเงินบริจาค 100,000 บาท เพ่ือมอบโอกาสการรักษาท่ีครอบคลุมย่ิงข้ึน และชวยชีวิตผูปวย โดยเฉพาะการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล
ขนาดเล็กในชุมชนของภาคอีสาน ซึ่งจะชวยใหคนไทยในทุกพื้นที่มีสิทธิ์ไดรับการรักษาดวยเครื่องมือแพทยที่ทันสมัยและครบครันยิ่งขึ้น

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมสนับสนุนกิจกรรมงานว่ิง “จัดโครงการ Friends for Life” กับกลุมธนาคารทิสโก รวมกับองคกร
พันธมิตร โดยประกันภัยไทยวิวัฒนบริจาคเงินสมทบ 1,000,000 บาท เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณการแพทยใหแกโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ 5 แหง ท่ีรองรับคนไข
ปละกวาลานราย ไดแก รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาลงกรณ, รพ.รามาธิบดี, รพ.ราชวิถี และ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมงานแสดงสินคา “หอการคาแฟร” ป 2562 ที่ศูนยการประชุมและแสดงสินคา 
นานาชาติขอนแกน KICE งานนี้ เปนครั้งแรก ของการจัดงานระดับประเทศของหอการคาไทย ซึ่งนครขอนแกนเปนเมือง “เปาหมาย” ของภาคเอกชน 
ในการวางตำแหนง สินคา บริการ หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากองคกรเดี่ยวๆ และองคกรระดับประเทศ (อางอิง: https://www.khonkaenlink.info/
home/news/8621.html)

เม่ือวันท่ี 20-21 กรกฏาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมจัดกิจกรรม “FM ONE KEEP EATING RALLY คร้ังท่ี 5 กรุงเทพฯ-ระยอง” ท่ี Holiday Inn 
& Suite Rayong City Centre โดยมอบสิทธิพิเศษ ใหลูกคาไดเดินทางไปทองเที่ยวกับกิจกรรมดังกลาว และเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ 
อีกทั้ง ยังเปนการคืนความสุขใหแกลูกคาประกันภัยไทยวิวัฒน

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” รวมงานแถลงขาวของ AIS ครั้งแรก
       ของโลก ที่ เอไอเอส ผูนำนวัตกรรม IoT อันดับ 1 และเปนรายแรกและรายเดียวในไทย
       ท่ีมีโครงขาย eMTC และ NB-IoT ครอบคลุมท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ นำโซลูชัน NB-IoT 
       Motor Tracker เขามาเสริมขีดความสามารถใหกับธุรกิจประกันภัยรถยนต โดย บริษัท 
       ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทประกันภัยรายแรกท่ีไววางใจและเลือกใช
       บริการ เสริมศักยภาพ บริการประกันรถเปดปด ของประกันภัยไทยวิวัฒน ซ่ึงเปนนวัตกรรม
       ในธุรกิจประกันภัยรถยนต ท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบไลฟสไตลผูใชรถยนตยุคดิจิทัลท่ีตองการ
       ควบคุมคาใชจาย ชวยใหลูกคาไดรับความคุมครองครบถวน และจายคาเบี้ยประกันตาม
       การใชงานจริง (Pay As You Drive) ทำใหลดคาใชจายคาเบี้ยประกันไปไดถึง 40%

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดรวมจัด
กิจกรรม “วัยแสบฯSummerCamp” กับสถานีโทรทัศนชอง 3 
โดยละคร วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 เปนละครสรางสรรค
สังคมยอดเยี่ยม เสนอปญหาของเด็กๆ ครอบครัว และการศึกษา 
ผานกรณีศึกษาตางๆ พรอมใหแงคิด และสรางความเขาใจในสังคม 
รวมถึงสงเสริมสถาบันครอบครัว และการศึกษายุคใหมใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
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เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดจัดงานแถลงขาวเปดตัวนวัตกรรม InsurTech ของจริงกับประกันรถเปดปด TVI Connect 
ผนึก AIS และ ระบบคราวดอันดับ 1 ของโลก AWS สรางประสบการณ เปด-ปดประกันอัจฉริยะ “ALL NEW ON-OFF INSURANCE 2019” ปฏิวัติ
วงการประกันภัยรถยนตครั้งแรกของโลก ที่นำอุปกรณ TVI Connect ใชเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพื่อสรางประสบการณในการใช
ประกันภัยรถยนตเปดปด อยางอัจฉริยะ ลดคาเบ้ียประกันรถยนตสูงสุดไดถึง 40% พรอมผนึกกำลัง AIS เครือขายอันดับ 1 เพ่ือใช โครงขาย NB-IoT
 ที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ AWS (Amazon Web Service) ระบบคลาวดอันดับ 1 ของโลก สรางความมั่นใจในการบริการใหแก
ผูเอาประกัน ยืนยันความสำเร็จประกันรถเปดปด จากลูกคาผูใชงานจริง โดยมี ดร. เฉลิมพล สายประเสริฐ, นายพงศสุข หิรัญพฤกษ รวมงานดวย 
ณ โรงแรม Park Hyatt 

เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒน ไดรวมออกงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 (TITF#25)” เพื่อสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว 
รวม TITF คร้ังท่ี 25 สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ พรอมโปรโมช่ันรวม Grab ประกันภัยไทยวิวัฒน สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียว รวมกับไทยบริการ
ทองเที่ยว (TTAA) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวในประเทศ (สทน.) จัดงานมหกรรมทองเที่ยวแหงป “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 22-25 
สิงหาคม 2562 ณ เมืองทองธานี มั่นใจบริการที่เหนือกวา สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ (GTIP) แบบไมตองสำรองจาย ทำไดแบบไมจำกัดอายุ 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒน ไดรวมมอบความสุขงาน “คอนเสิรตแหงป RAPTOR EVOLUTION 25 ปไมมีเกรงใจ” ณ IMPACT 
เมืองทองธานีที่ COOL fahrenheit (คูลฟาเรนไฮต) ในเครือ อารเอส สถานีเพลงอันดับ 1 ขอปลุกตำนานคูหูดูโอ “แร็พเตอร” ซุปตารยุค 90 โดย
ไทยวิวัฒนไดรวมสนับสนุน เกมส ของที่ระลึก อาหารวาง และยังสงมอบความสุขใหลูกคาไดรับชมคอนเสิรตอยางจุใจ 

เม่ือวันท่ี 27-29 กันยายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมออกงาน “สัปดาหประกันภัย ประจำป 2562” Thailand Insurance Expo 2019 ภายใต
ธีม “Health Insurance without Boundaries : InsurTech Connect พลิกโฉมประกันสุขภาพ ดวยเทคโนโลยีประกันภัย” และ“พิธีมอบรางวัล
ประกันภัยดีเดนครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) ณ หองฟนิกซ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปน
คำตอบใหกับโจทยของงานในครั้งนี้ ที่ใหภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจนี้ ตั้งเปาหมายรวมกันในการใชโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหมากที่สุด และเอามา
ตอบโจทยความตองการของผูบริโภคตั้งแตระดับผูมีรายไดนอยไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญใหได โดยเปนหนาที่ของธุรกิจประกันภัยที่จะหานวัตกรรม
หรือผลิตภัณฑใหมๆ ไปนำเสนอ ซึ่งไทยวิวัฒนไดนำผลิตภัณฑ “ประกันรถเปดปด” ผลิตภัณฑประกันภัยการเดินทางดวยระบบเปด-ปด และประกันภัย
สุขภาพ Thaivivat Health โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ ทำงานผาน Application บนโทรศัพทมือถือ ซึ่งสรางความแฟร ทันสมัย และความคุมคา มานำเสนอ
และสงมอบความอุนใจใหกับผูบริโภคในงานครั้งนี้ และในงานนี้บริษัทฯ ยังไดรับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเดน ประจำป 2561 
และบริษัทประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใชกับระบบการประกันภัยดีเดน ประจำป 2561 โดยไดรับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลอันทรงเกียรติแกบริษัทฯ
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เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไดรวมเปนสวนหน่ึงในการจัดกิจกรรมงานว่ิง “BDMS BANGKOK MARATHON คร้ังท่ี 32” ซ่ึงเปนงานท่ีจัดงาน
แขงขันว่ิงมาราธอนประเพณีท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในประเทศไทย เร่ิมมานับต้ังแตป 2531 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยไดสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักว่ิง
กวา 28,000 คน เพื่อเปนการสนับสนุนใหประชาชนหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเอง ทั้งกิจกรรมในครั้งนี้เปนงานวิ่งมาราธอนที่ใหญที่สุดใน
ประเทศ ที่มีทั้งนักวิ่งไทยและตางชาติใหความสนใจเขารวมการแขงขัน จึงถือวาเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยอีกอยางหนึ่ง 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งงาน Farm Chokchai Cold Night Run & 
Camping Festival : Concept “Cold cross country runs under crest moon & starry night” กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมใหประชาชน
หันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายใหมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมงานแสดงสินคา “งานมหกรรมการเงินสงทายป ครั้งที่ 3 Money Expo 
Year-End 2019” ท่ีศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เปนงานบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร พรอมกองทุน RMF/LTF ประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ เพื่อการออมระยะยาวและสามารถลดหยอนภาษี ไปจนถึงบริการทางการเงินและการลงทุนทุกเรื่อง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมงานแสดงสินคา “หอการคาแฟร” ป 2562 ที่ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เปนงานแสดงสินคาที่ตอบโจทย เปนการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินคาใน
ภูมิภาค สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาด รวมมือและเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ ตามนโยบายของหอการคาไทย ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย และยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค กระจายรายไดไปยังทองถิ่นภาคเหนือ รวมทั้งเปน
การสงเสริมดานการทองเที่ยวและบริการ ที่พักโรงแรม รานอาหาร ตลอดจนการสรางงาน ซึ่งทั้งหมดจะชวยในการขับเคลื่อนและกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาคเหนือ 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดรวมสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่ง “ACV Run 2019 VR Family” ที่วิทยาลัยอัสสัมชัญเขตบางรัก
กรุงเทพฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเปนปที่สามติดตอกันโดยแบงออกเปน 2 ระยะคือมินิมาราธอน 10.5 กม. ผูเขารวมประมาณ 2,000 คน เพื่อสนับสนุนให
ประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายมากขึ้น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดใหการสนับสนุน
ประกันอุบัติเหตุสำหรับเจาหนาที่โครงการ “กาวคนละกาว #ภาคใต” 
ทั้งหมด และรวมสบทบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อมอบโอกาสการ
รักษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และชวยชีวิตผูปวย โดยเฉพาะการสนับสนุน
ภารกิจของโรงพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน ของภาคใต ซึ่งจะชวยใหคนไทย
ในทุกพ้ืนท่ีมีสิทธ์ิไดรับการรักษาดวยเคร่ืองมือแพทยท่ีทันสมัยและครบครัน
ยิ่งขึ้น

ประกันภัยไทยวิวัฒนพรอมดูแลคุณชวงเทศกาลปใหม ป 2563 สง
คาราวานบริการประชาชนทั่วประเทศ ขับขี่ปลอดภัย ใหคุณอุนใจ
ตลอดการเดินทาง สามารถแจงเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. โทร.1231 
กด 2 หรือแจงเหตุงายๆ ผาน Application Thaivivat ดวยความ
หวงใยจากประกันภัยไทยวิวัฒน
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เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดจัดงานแถลงขาวเปดตัวแคมเปญเพื่อสุขภาพ “Active Bonus ยิ่งแอคทีฟ ก็ยิ่งได” ณ 
แม็งโกทรี ออน เดอะ รีเวอร ช้ัน 2 โครงการยอดพิมาน ริเวอร วอลค ตอกย้ำความเปนผูนำนวัตกรรมประกันภัยหน่ึงเดียวในไทย สรางปรากฎการณใหม 
เพ่ือสุขภาพท่ีดีในทุกมิติกับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ตอยอดความสำเร็จจากประกันรถเปดปด ท่ีไดรับการตอบรับเปนอยางดี 
ท่ัวประเทศไทย ใหผูใชรถไมขับไมตองจายคาเบ้ียประกัน ทำใหประหยัดคาเบ้ียประกันรถยนตกวาสูงสุดถึง 40% ประกันสุขภาพไทยวิวัฒน Active 
Health ยิ่งออกกำลังกาย เบี้ยยิ่งลดทุกเดือน สูงสุดถึง 40% พรอมมอบ Smart watch ใหลูกคาโดยทันที เพื่อดูแลผูบริโภคแบบ Real-Time 
โดยในวันงานไดเปดตัวแคมเปญ “Active Bonus ยิ่งแอคทีฟ ก็ยิ่งได” จับมือรวมกับแบรนดสุขภาพชั้นนำกวา 18 brand ทั่วไทย เพื่อมอบ
สิทธิประโยชนใหกับลูกคา แบบเอ็กซคลูซีฟ ท้ังเร่ืองการออกกำลังกาย อาหาร และกิจกรรมดานสุขภาพตลอดท้ังป ใหคนไทยมีสุขภาพท่ีดีในทุกมิติ 
ประกันสุขภาพไทยวิวัฒน Active Health เปนมากกวาความคุมครองคือแรงผลักดันใหคนไทยมีสุขภาพท่ีดี ท้ังน้ียัง โดยมีพรีเซนเตอร อาเล็ก ธีรเดช 
รวมแชรประสบการณการออกกำลังกายและเปดมุมมองใหมดานสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” ไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับเจาหนาที่ โครงการ “กาวคนละกาว #ภาคเหนือ” 
ทั้งหมด และรวมสบทบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อมอบโอกาสการรักษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และชวยชีวิตผูปวย โดยเฉพาะการสนับสนุนภารกิจของ
โรงพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน ของภาคเหนือ ซึ่งจะชวยใหคนไทยในทุกพื้นที่มีสิทธิ์ไดรับการรักษาดวยเครื่องมือแพทยที่ทันสมัยและครบครันยิ่งขึ้น

เม่ือวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2562 ประกันภัยไทยวิวัฒนไดใหการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักว่ิงงาน Farm Chokchai Run de Farm : Concept 
“Cow & Corn farms cross country runs” กวา 2,000 คน เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายใหมากขึ้น รวมถึง
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ อนุรักษปาเขาและการเกษตร และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเปนหลักโดยมีสำนักงานใหญอยูในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาในตางจังหวัดอีก 29 แหง 
คอยดูแลใหบริการลักษณะของลูกคาเปนทั้งบุคคล และนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักรโดยมีขอบเขตครอบคลุมผลิตภัณฑและการบริการแบงเปนประเภท ดังนี้

การประกันภัยอัคคีภัย 

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม คุมครองภัยที่เกิดขึ้นแกทรัพยสิน โดยใหความคุมครองตัวอาคารบานเรือนและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งทรัพยสิน
ที่อยูในอาคาร

การประกันภัยรถยนต

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต ไดแก ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกรถยนต เชน การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต
กอใหเกิดขึ้นแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลภายนอก

การประกันภัยขนสงสินคา

เปนการประกันความเสี่ยง หรือความสูญเสียแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ระหวางขนสงทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ตลอดเสนทางการขนสง ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในกรมธรรม

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขนสงสินคา 
ประกันภัยรถยนต อาทิเชน การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทางตางประเทศ และ
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

การรับประกันภัยตอ

นอกจากการรับประกันภัยโดยตรงจากลูกคาทั่วไปแลวบริษัทฯ ยังทำการรับประกันภัยตอจากบริษัทผูรับประกันภัยอื่นๆ ในธุรกิจดวย โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกงาน
ประกันภัยจากบริษัทอื่น ที่มีมาตรฐานการพิจารณาการรับประกันภัยใกลเคียงกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน 
จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวน
ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจา
ไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สำหรับเรื่องเหลานี้

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับ
ผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรับรูรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับ 

ในป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 4,810 ลานบาท ซึ่งเปนการรับประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยรายยอยและมีกรมธรรม
ประกันภัยเปนจำนวนมาก ซึ่งคาเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากลูกคามีความหลากหลายและตองอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนหลัก ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการตรวจสอบรายไดคาเบี้ยประกันภัยวาไดรับรูดวยมูลคาที่ควรจะเปนและในระยะเวลาที่เหมาะสม

ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับ
การขายเบี้ยประกันภัย การคำนวณเบี้ยประกันภัยรับและการรับรูรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือก
ตัวอยางมาสุมทดสอบการปฎิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว เพื่อตอบสนองเรื่องมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายไดในงบการเงิน ขาพเจา
ไดสุมตัวอยางกรมธรรมและเอกสารประกอบรายการเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยและสอดคลอง
กับนโยบายของกลุมบริษัท และสอบทานกรมธรรมและรายการสลักหลังกรมธรรมที่รับรูเปนรายไดของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีในชวงกอน
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และหลังวันส้ินงวด นอกจากน้ี ขาพเจาไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดคาเบ้ียประกันภัยรับท่ีรับรูตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุมตรวจสอบ
รายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายเปนบัญชีที่มีความสำคัญในงบการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย จำนวน 1,493 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 29 ของหนี้สินรวม) 
บัญชีสำรองคาสินไหมทดแทนและ คาสินไหมทดแทนคางจายจะรวมทั้งในสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นและไดรับรายงานแลวและความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมไดรับรายงาน ซ่ึงการประมาณการดังกลาวคำนวณข้ึนโดยฝายบริหารของบริษัทฯตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอสมมติหลัก
ที่ใชในการคำนวณอางอิงจากขอมูลในอดีตและตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการอยางสูง ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการ
ตรวจสอบความเพียงพอของสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย นอกจากน้ี สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ดังกลาวยังเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับสำรองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ซ่ึงจำนวนดังกลาวคำนวณข้ึน
โดยฝายบริหารของบริษัทฯตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยเชนเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสำรองสินไหม
ทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอจำนวน 201 ลานบาท 

ขาพเจาไดศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องคาสินไหมทดแทน การจัดการคาสินไหมทดแทน การตั้งประมาณการสำรอง
คาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย และการรับประกันภัยตอ โดยการสอบถามผูบริหารเก่ียวกับเกณฑและขอสมมติท่ีใชในการประมาณการ
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ขาพเจาไดสุมทดสอบขอมูลที่นักคณิตศาสตรใชในการคำนวณ สุมตัวอยางแฟมสินไหมรายใหญ วิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลความถ่ีของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอคร้ัง นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานรายงานประมาณการคาสินไหมทดแทน
ที่จัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยวาสอดคลองกับประมาณการคาสินไหมทดแทนที่ตั้งไวในบัญชี ประเมินขอสมมติ วิธีการที่ใชในการคำนวณและ
เปรียบเทียบกับขอสมมติที่ใชในปกอน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการตั้งประมาณการสำรองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนที่
เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอดวย

ขอมูลอื่น

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูใน
รายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะ
สื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
ภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำ งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
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•  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
   ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑ
   ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยง
   ที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
   ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•  ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อ
   วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
   ที่ผูบริหารจัดทำ

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ
   วามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัท
   ในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี
   ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
   ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
   ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได

•  ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการ
   และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

•  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท
   เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจา
   เปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

การดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือ
หยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
หรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาได
ปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจาก
การตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่
ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา
และมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
 
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนด
เปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ 
หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมี สวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2563

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เบี้ยประกันภัยคางรับ
รายไดจากการลงทุนคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
สินทรัพยลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย
   เงินใหกูยืม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 303,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
   ทุนที่ออกและชำระแลว  
      หุนสามัญ 303,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
   จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
   ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
   สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7

8
9

10
11
12
13
12
14
15
16

17
18

19
20

21

10.3

 
  225,295,248 
 610,378,090 
 12,103,543 

 527,108,655 
 149,908,416 

 3,778,639,103 
 7,698,362 

 -   
 327,892,411 
 16,320,000 
 10,024,009 

 116,754,455 
 748,596,970 

 6,530,719,262 

  
3,828,683,263 
 470,390,892 
 12,727,431 

 122,473,024 
 782,871,589 

 5,217,146,199 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 666,821,079 

 148,611,969 
 (12,281,594)

 1,300,251,461 
 13,321,602 

 1,313,573,063 
 6,530,719,262 

 -   

 
229,766,928 

 523,277,518 
 12,040,139 

 408,451,103 
 215,132,383 

 3,262,293,511 
 7,168,090 

 -   
 317,223,243 
 18,240,000 
 10,199,695 
 91,702,016 

 553,947,851 
 5,649,442,477 

 
3,135,720,447 
 506,562,790 
 15,420,600 
 91,215,706 

 647,871,888 
 4,396,791,431 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 621,258,591 

 124,632,724 
 (6,497,341)

 1,236,493,981 
 16,157,065 

 1,252,651,046 
 5,649,442,477 

 - 

 
224,224,888 

 610,196,971 
 5,409,833 

 527,108,655 
 151,801,003 

 3,737,657,770 
 7,698,362 

 67,200,000 
 325,866,086 

 - 
 10,014,112 

 116,754,455 
 749,438,168 

 6,533,370,303 

 
3,825,739,637 
 470,390,892 
 12,727,431 

 122,473,024 
 781,991,597 

 5,213,322,581 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 674,335,746 

 148,611,969 
 - 

 1,320,047,722 
 - 

 1,320,047,722 
 6,533,370,303 

 - 

 
227,320,041 

 523,143,844 
 7,306,365 

 408,451,103 
 215,937,578 

 3,216,490,844 
 7,168,090 

 67,200,000 
 312,882,797 

 - 
 10,087,936 
 91,702,016 

 554,393,839 
 5,642,084,453 

 
3,133,927,643 
 506,562,790 
 15,420,600 
 91,215,706 

 647,203,550 
 4,394,330,289 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 626,021,433 

 124,632,724 
 - 

 1,247,754,164 
 - 

 1,247,754,164 
 5,642,084,453 

 - 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไรหรือขาดทุน:
รายได
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 
รายไดคาจางและคาบำเหน็จ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
หัก: คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดำเนินงาน
รวมคาใชจาย
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

22

15

 

4,809,543,733 
 (984,809,807)

 3,824,733,926 
 (358,140,199)

 3,466,593,727 
 269,682,980 
 82,227,469 
 37,082,739 
 17,415,831 
 14,536,176 

 3,887,538,922 

 2,824,319,461 
 (750,886,817)
 771,669,316 
 364,102,676 
 542,194,271 

 3,751,398,907 
 136,140,015 
 (23,982,705)
 112,157,310 

 

4,155,144,164 
 (893,260,258)

 3,261,883,906 
 (284,067,127)

 2,977,816,779 
 242,016,544 
 69,638,622 
 (16,496,961)
 (29,919,537)

 7,296,269 
 3,250,351,716 

 2,102,671,175 
 (412,611,029)
 675,857,746 
 267,490,735 
 480,984,031 

 3,114,392,658 
 135,959,058 
 (25,266,409)
 110,692,649 

 

4,806,271,867 
 (984,809,807)

 3,821,462,060 
 (357,458,942)

 3,464,003,118 
 269,682,980 
 79,606,485 
 37,082,739 
 17,415,831 
 14,550,576 

 3,882,341,729 

 2,821,264,555 
 (750,886,817)
 771,198,910 
 363,868,396 
 536,825,491 

 3,742,270,535 
 140,071,194 
 (23,982,705)
 116,088,489 

 

4,152,256,441 
 (893,260,258)

 3,258,996,183 
 (283,682,774)

 2,975,313,409 
 242,016,544 
 66,664,408 
 (16,496,961)
 (29,919,537)

 7,371,102 
 3,244,948,965 

 2,099,902,669 
 (412,611,029)
 675,538,334 
 267,321,699 
 474,160,366 

 3,104,312,039 
 140,636,926 
 (25,266,409)
 115,370,517 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
      ที่เปนเงินตราตางประเทศ (ขาดทุน)
   ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน)
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได (ขาดทุน)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

การแบงปนกำไรสำหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย (ขาดทุน)

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย (ขาดทุน)

กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

15.2

15.2

25 

 (7,440,362)
 29,974,056 
 (5,994,811)

 16,538,883 

 (8,967,720)
 1,793,544 

 (7,174,176)
 9,364,707 

 121,522,017 

 113,336,664 
 (1,179,354)

 112,157,310 

 124,357,480 
 (2,835,463)

 121,522,017 

0.37 

 (2,219,058)
 (24,398,316)

 4,879,663 

 (21,737,711)

 2,691,256 
 (538,251)

 2,153,005 
 (19,584,706)

 91,107,943 

 112,096,010 
 (1,403,361)

 110,692,649 

 93,033,021 
 (1,925,078)
 91,107,943 

0.37 

 - 
 29,974,056 
 (5,994,811)

 23,979,245 

 (8,967,720)
 1,793,544 

 (7,174,176)
 16,805,069 

 132,893,558 

 116,088,489 

 132,893,558 

0.38 

 - 
 (24,398,316)

 4,879,663 

 (19,518,653)

 2,691,256 
 (538,251)

 2,153,005 
 (17,365,648)

 98,004,869 

 115,370,517 

 98,004,869 

0.38 
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดจากการลงทุนอื่น
รายไดอื่น
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาจางและคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดำเนินงาน
ภาษีเงินได 
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,750,562,325 
 (40,944,483)
 30,984,911 
 50,794,962 
 2,238,390 

 11,979,600 
 (2,541,349,378)

 (52,330,351)
 (765,821,463)
 (361,998,100)
 (458,547,823)
 (55,929,580)

 (618,505,688)
 (530,272)

 142,945,572 
 93,548,622 

 (35,425,513)
 (1,967,763)

 230,541 
 (37,162,735)

 (60,600,000)
 (60,600,000)

 (257,567)
 (4,471,680)

 229,766,928 
 225,295,248 

 - 

4,107,218,019 
 (311,270,129)

 30,301,833 
 36,214,700 
 2,736,620 
 4,244,257 

 (2,124,209,226)
 (41,818,025)

 (665,951,149)
 (266,426,855)
 (390,531,386)
 (20,931,039)

 (243,182,646)
 (1,453,528)

 (48,101,544)
 66,839,902 

 (49,000,230)
 (7,780,836)

 372,044 
 (56,409,022)

 (21,209,944)
 (21,209,944)

 (98,148)
 (10,877,212)
 240,644,140 
 229,766,928 

 - 

4,744,554,273 
 (40,249,910)
 30,822,155 
 50,794,962 
 2,238,390 

 11,988,850 
 (2,538,691,228)

 (52,292,555)
 (764,884,073)
 (361,763,820)
 (456,177,108)
 (55,929,580)

 (618,505,688)
 (530,272)

 142,945,572 
 94,319,968 

 (35,056,622)
 (1,967,763)

 209,264 
 (36,815,121)

 (60,600,000)
 (60,600,000)

 - 
 (3,095,153)

 227,320,041 
 224,224,888 

 - 

4,103,004,567 
 (310,641,258)

 30,015,376 
 36,214,700 
 2,736,620 
 4,295,871 

 (2,121,534,387)
 (41,767,021)

 (665,456,175)
 (266,257,820)
 (387,143,630)
 (20,931,039)

 (243,182,646)
 (1,453,528)

 (50,837,544)
 67,062,086 

 (48,690,619)
 (7,593,213)

 372,044 
 (55,911,788)

 (21,209,944)
 (21,209,944)

 - 
 (10,059,646)
 237,379,687 
 227,320,041 

      -
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 303,000,000 

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 303,000,000 
 - 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 
 - 

 163,800,007 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 
 - 

 163,800,007 
 - 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30,300,000 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30,300,000 
 - 

 528,219,520 
 112,096,010 

 2,153,005 
 114,249,015 
 (21,209,944)
 621,258,591 

 621,258,591 
 113,336,664 

 (7,174,176)
 106,162,488 
 (60,600,000)
 666,821,079 

 - 

 144,151,377 
 - 

 (19,518,653)
 (19,518,653)

 - 
 124,632,724 

 124,632,724 
 - 

 23,979,245 
 23,979,245 

 - 
 148,611,969 

 - 

 (4,800,000)
 - 

 (1,697,341)
 (1,697,341)

 - 
 (6,497,341)

 (6,497,341)
 - 

 (5,784,253)
 (5,784,253)

 - 
 (12,281,594)

 - 

 1,164,670,904 
 112,096,010 
 (19,062,989)
 93,033,021 
 (21,209,944)

 1,236,493,981 

 1,236,493,981 
 113,336,664 
 11,020,816 

 124,357,480 
 (60,600,000)

 1,300,251,461 
 - 

 18,082,143 
 (1,403,361)

 (521,717)
 (1,925,078)

 - 
 16,157,065 

 16,157,065 
 (1,179,354)
 (1,656,109)
 (2,835,463)

 13,321,602 
 - 

 1,182,753,047 
 110,692,649 
 (19,584,706)
 91,107,943 
 (21,209,944)

 1,252,651,046 

 1,252,651,046 
 112,157,310 

 9,364,707 
 121,522,017 
 (60,600,000)

 1,313,573,063 
 - 

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน 
มูลคาหุนสามัญ

จัดสรรแลว -
สำรองตามกฎหมาย

รวมสวนของ
เจาของยังไมไดจัดสรร

สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผ่ือขาย

ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ

สวนของ
ผูมีสวนไดเสียท่ี

ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ของบริษัทฯ

 (หนวย: บาท)

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

งบการเงินรวม

กำไรสะสม  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 303,000,000 

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 303,000,000 
 - 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 
 - 

 163,800,007 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 
 - 

 163,800,007 
 - 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30,300,000 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30,300,000 
 - 

 529,707,855 
 115,370,517 

 2,153,005 
 117,523,522 
 (21,209,944) 
 626,021,433 

 
 626,021,433 
 116,088,489 
   (7,174,176) 
 108,914,313 
 (60,600,000) 
 674,335,746 

 -  

 144,151,377 
 - 

 (19,518,653)
 (19,518,653)

 - 
 124,632,724 

 124,632,724 
 - 

 23,979,245 
 23,979,245 

 - 
 148,611,969 

 - 

 1,170,959,239 
 115,370,517 
 (17,365,648)
 98,004,869 
 (21,209,944)

 1,247,754,164 

 1,247,754,164 
 116,088,489 
 16,805,069 

 132,893,558 
 (60,600,000)

 1,320,047,722 
 - 

รวมสวนของเจาของ
ทุนเรือนหุนที่ออก

และชำระแลว
สวนเกิน 

มูลคาหุนสามัญ
จัดสรรแลว -

สำรองตามกฎหมาย

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ - 

สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขายยังไมไดจัดสรร

 (หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม  
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั�วไป 

 บริษทั ประกันภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ� งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที�           

เลขที� 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 และจดัทาํขึ�นตามวิธีการบญัชีเกี�ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งซึ� ง

กาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป

ตามรูปแบบงบการเงินที�กาํหนดในประกาศ คปภ. เรื�อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไขและระยะเวลาในการ

จดัทาํและยื�นงบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัที� 

4 มีนาคม 2559  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2.2  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)   

(ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ� งต่อไปนี�รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี�  

  จดัตั�งขึ�นใน อตัราร้อยละ 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั การรับประกนั

วนิาศภยั 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

70.0 70.0 

 (ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือถือเป็นบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�งการ

กิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

(ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(ง) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของเจา้ของ   

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก                

งบการเงินรวมนี�แลว้  

(ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบัตินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที�

เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยน

เกี�ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาที�

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสําหรับการ

รับรู้รายได้ที�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบ

แทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี�ยนสินค้าหรือบริการที�ได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน 

มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 4 (ปรับปรุง 2561) เรื�อง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�มีขอ้กาํหนดเพิ�มเติม โดยมีการให้ทางเลือกสาํหรับผูรั้บประกนัภยัที�

เข้าเงื�อนไขตามที�ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�  ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูล

เครื�องมือทางการเงิน  (ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

2563) บางประการเป็นการชั�วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื� อง เครื�องมือทาง

การเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั แทนสําหรับรอบระยะเวลารายงานที�เริ�มก่อนวนัที� 1 

มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 เรื� อง สัญญาประกันภยั (เมื�อมีการ

ประกาศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลัง

วนัที� 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�น

เพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัตอ่ไปนี�ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐานจาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี�มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื�อง เครื�องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง เครื�องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมา

เพื�อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� � (ปรับปรุง 2562) เรื� องสัญญาประกนัภยั ที�

อนุญาตใหผู้รั้บประกนัที�เขา้เงื�อนไขตามที�กาํหนด ใหส้ามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื� อง เครื�องมือทางการเงิน และฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 เป็นการชั�วคราว และกาํหนดให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง 

เครื�องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั แทน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี�  มีขอ้กาํหนดบางเรื�องที�แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 

9 โดยมีเรื�องที�สาํคญัดงันี�  

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ให้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ หลกัทรัพย์

เผื�อขาย ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด และลูกหนี� และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงหลักการ

ประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากดอ้ยค่า ผลกาํไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลกาํไรขาดทุนจากการป้องกนั

ความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง สําหรับตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพย์

เผื�อขาย ใหรั้บรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

- กาํหนดให้อนุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินที�เป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั หาก

เขา้เงื�อนไขทุกขอ้ในการแยกสัญญา  

นอกจากนี�  แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมีข้อกาํหนดบางเรื� องที�แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                

ทางการเงิน ฉบบัที� � ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้บริษทัฯจะเขา้เงื�อนไขตามที�มาตรฐานกําหนดให้

สามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีได ้แต่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่า การใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน มีความเหมาะสมกว่า บริษัทฯ จึงเลือกถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการนาํมาตรฐานกลุ่มเครื�องมือทางการเงินมาใชจ้ะมีผลกระทบต่อรายการใน

งบการเงินดงัต่อไปนี�   

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                  

(เงินลงทุนทั�วไป) 

บริษทัฯตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (เงินลงทุน

ทั�วไป) และบริษทัฯเลือกจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ทั�งนี�  หากเลือกแสดงการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใด

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได ้

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายซึ� งวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น บริษทัฯตอ้ง

จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวใหม่ โดยจดัประเภทเป็นตราสารทางการเงินที�วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หากจดัประเภทเป็นตราสารทางการเงินที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทใหม่ดังกล่าวทาํให้ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่า                

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายที�เคยแสดงรายการภายใตก้าํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของบริษทัฯจะถูกโอน

เขา้กาํไรสะสม  

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต   

บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้

เหตุการณ์ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ�นก่อน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบที�อาจมีตอ่งบการเงินในปีที�เริ�ม

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 16  เรื�อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี�มาถือปฏิบติัใชค้รั� งแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ และไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ามาตรฐานฉบบันี� ไม่มีผลกระทบ

อยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษทัฯเมื�อนาํมาถือปฏิบติัใชเ้ป็นครั� งแรก 

4. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี�ยประกนัภยัรับ 

 เบี� ยประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบี� ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยั และเบี�ยประกนัภยัต่อรับหัก

ดว้ยมูลค่าของกรมธรรมท์ี�ยกเลิกและการส่งคืนเบี�ยประกนัภยั  

 เบี� ยประกันภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกันภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที�ที�มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์

ประกนัภยั ในกรณีที�กรมธรรมมี์อายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอย

รับรู้เป็นรายไดต้ามอายุการให้ความคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี� ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื�อบริษทัฯได้รับใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา

ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

(ข)  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดโ้อนความเสี�ยงจากการ

ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 ในกรณีที�เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อที�มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก

เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

ดอกเบี �ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี� ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง เงินปันผลรับ               

ถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

  ดอกเบี �ยรับจากเงินให้กู้ยืม 

 ดอกเบี�ยรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัที�ที�เกิดรายการ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี�ยประกนัภยัต่อจ่าย 

เบี� ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อได้โอนความเสี� ยงจากการ

ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีที�เป็นการเอาประกนัต่อที�มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย

ทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามอายกุารให้ความคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน ประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน

และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ

ประกนัภยัตอ่ และสําหรับทั�งความเสียหายที�ไดรั้บรายงานแลว้และที�ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ� งแสดงตาม

มูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวด

ปัจจุบนัและงวดก่อนที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอื�น (ถา้มี) และหกัดว้ยค่า

สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัตอ่ที�เกี�ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เมื�อไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย    

ในการจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเงื�อนไขในสัญญาประกนัภยัต่อที�เกี�ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ

รับรู้เมื�อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที�ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ

ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 
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ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื�อ

ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที�ไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าใชจ้่ายค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที�เกิดรายการ 

 ในกรณีที� เป็นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกันภัยที�มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี            

จะบนัทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ครอง

เป็นรายปี 

(ง) ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื�น 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื�น คือ ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกิดจากการรับประกันภยั ทั�งค่าใช้จ่ายทางตรง

และทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑ์คงคา้ง 

(จ) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที�ไม่เกี�ยวกบัการรับประกนัภยัและการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะ

ของสัญญาประกนัภยั โดยสัญญาประกนัภยัคือสัญญาซึ�งผูรั้บประกนัภยั รับความเสี�ยงดา้นการรับประกนัภยั

ที�มีนัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� ง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา

ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนที�ระบุไว  ้(เหตุการณ์ที�เอาประกนัภัย) เกิดผลกระทบ

ในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี� ยงด้านการรับประกนัภยัที�มีนัยสําคญั

หรือไม่นั�นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ที�จะตอ้งจ่ายกรณีที�มีสถานการณ์ที�รับประกนัภยัเกิดขึ�นกบั

ภาระผูกพนัที�จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที� รับประกันภัยเกิดขึ� น ซึ� งหากไม่เขา้เงื�อนไข

ดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ� ง

สัญญาการลงทุน คือ สัญญาที�มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความ

เสี�ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี� ยงดา้นการรับประกันภยัที�สําคญั ความเสี� ยงทาง

การเงิน ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยน หรือราคา 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสี�ยงดา้นการรับประกนัภยั

เป็นรายสัญญา ณ วนัเริ�มตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญา

ประกนัภยัตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั�งหมดถูกทาํให้สิ�นสุดหรือสิ�นผลบงัคบั หากสัญญาใดเคย

จดัประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเริ�มตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลา

ต่อมาไดห้ากพบวา่ความเสี�ยงดา้นการรับประกนัภยัเพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.5 เบี�ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

เบี� ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

บนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ� งพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี�และตามสถานะปัจจุบนัของเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนั

สิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหวา่งปี 

4.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อประกอบด้วยสํารองประกันภยัส่วนที�เรียกคืนจากการประกันภยัต่อซึ� ง

ประมาณขึ�นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อที�เกี�ยวขอ้งของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน

คา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสํารองประกนัภยั และสํารองเบี� ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดท้ี�

เกิดขึ�นจากการประกนัภยัตอ่ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่เมื�อมีขอ้บ่งชี�ของ

การดอ้ยค่าเกิดขึ�น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได ้ประสบการณ์การ

เก็บเงิน อายขุองหนี�คงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน               

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหวา่งปี 
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4.7 ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนี�บริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และเงินที�วางไว้

จากการรับประกนัภยัต่อ 

เงินค้างรับจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบี� ยประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื�น ๆ จากบริษทัประกนัภยัตอ่ หกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจาก

การเก็บเงินไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ

จากการประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ และเงินถือไว้

จากการประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อประกอบด้วย เบี� ยประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื�นๆ 

ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สํารองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงรายการประกันภยัต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจ์ากการ

ประกนัภยัต่อหรือเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัตอ่) เมื�อเขา้เงื�อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี�   

(1) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหัก

กลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯและบริษทัย่อยตั�งใจที�จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอด

สุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที�จ่ายชาํระหนี� สิน 

4.8 เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพย ์บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป  
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เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ� งปี รวมทั�งที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าตราสารหนี�

ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี�ยรับ  

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป แสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนั

ทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี�คาํนวณ

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุน

คาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป็นอีกประเภทหนึ�ง บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่ โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภท

เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�

มีการโอนเปลี�ยน 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะ

ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.9  เงนิให้กู้ยืมและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ บริษทัฯ ตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้กู ้ยืมสําหรับผล

ขาดทุนที�คาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหนี�ไม่ได ้โดยการวเิคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี�จากประสบการณ์

ในการพิจารณาความเสี�ยงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.10 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเสื�อมราคาสะสมและ 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
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 ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี�  

อาคาร -  20 ปี 

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 2 - 5 ปี 

ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า

จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ

สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม                   

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้

บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ

ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 2 ปี 

และ 10 ปี  

4.12 ค่าความนิยม  

  บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกวา่มูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า  

  บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ              

ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 
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  เพื�อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที�คาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของ

สินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที�

คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้น

อนาคต 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ั�น ท ั�งนี�  มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

  บริษัทฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี�ที�แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ที�รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยน์ั� น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง

ประมาณการที�ใช้กาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั� งล่าสุด 

โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า

ตามบญัชีที�ควรจะเป็น หากกิจการไมเ่คยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯและ

บริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที 
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4.14 หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย 

หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสาํรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสํารอง

เบี�ยประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที�จะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื�อ

ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที�ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการ

ประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ

กรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง  

 ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก

ประมาณการที�ดีที�สุดของค่าสินไหมทดแทนที�คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ

ความสูญเสียที�เกิดขึ�นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัที�ในรอบระยะเวลารายงาน ทั�งจากรายการความสูญเสียที�

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้รับรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน และรวมถึงค่าใชจ้่ายในการจดัการ

ค่าสินไหมทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื�น ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหม

ทดแทนที�คาํนวณไดสู้งกวา่ค่าสินไหมทดแทนที�ไดรั้บรู้ไปแล้วในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที�

เกิดขึ� นแล้วแต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯและบริษัทย่อยทราบ (Incurred but not reported 

claims: IBNR) 

(ข) สาํรองเบี�ยประกนัภยั 

 สํารองเบี�ยประกนัภยัประกอบดว้ย สํารองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเสี�ยง

ภยัที�ยงัไม่สิ�นสุด 

(1) สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบี�ยประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ

ดว้ยวธีิการดงันี�  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที�ยว การประกนั

อุบติัเหตุการเดินทางที�มีระยะเวลาคุม้ครอง  

ไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี�ยประกนัภยัรับ ตั�งแต่

วนัที�กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ�มมีผลคุม้ครอง 

การประกนัภยัอื�น -  วิธีเฉลี�ยรายวนั (วิธีเศษหนึ� งส่วนสามร้อย

หกสิบห้า) 
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(2) สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุด 

สํารองความเสี� ยงภัยที�ยงัไม่สิ�นสุด เป็นจาํนวนเงินที�บริษัทฯจดัสรรไวเ้พื�อชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที�ยงัมีผลบงัคบัอยู ่

ซึ� งคาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยบริษทัฯใชก้ารประมาณการที�ดีที�สุดของค่า

สินไหมทดแทนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในระยะเวลาเอาประกันที�เหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลใน

อดีต 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเสี�ยงภยัที�

ยงัไม่สิ�นสุดกบัสํารองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่

สิ�นสุดสูงกวา่สํารองเบี� ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนต่างและ

แสดงรายการสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดในงบการเงิน  

สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�เพิ�มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.15  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับ รู้ค่าใช้จ่ายเกี� ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคมป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิด

รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน               

ซึ� งบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด            

แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain or loss) สาํหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  

4.16 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั

นั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบั                

ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี� สิน ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบนัทึกใน         

งบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอด

อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท์ี�เช่า 

 สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ซึ� งจาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.18 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน            

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.19  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น 

โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าที�มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ

และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั� งหมดหรือ

บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที�เกิดขึ�น

เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.20 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4.21  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 

ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที�

สามารถสังเกตไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นให้มากที�สุด  

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�ประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            

การประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี�                  

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน               

ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี

ที�สาํคญัมีดงันี�  

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าว

แลว้หรือไมโ่ดยใชดุ้ลยพินิจบนพื�นฐานของขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.2 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�เงินให้กู้ยืม เบี�ยประกันภัยค้างรับ เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อและ

สินไหมค้างรับจากคู่กรณี 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� เงินให้กู ้ยืม เบี� ยประกันภยัค้างรับ เงินค้างรับจากการ

ประภันภัยต่อและสินไหมค้างรับจากคู่กรณี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ                    

ผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี�

ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

5.3 ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มื�อฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงิน

ลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าหรือไม่นั�น

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� ง

เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี

เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�

คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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5.6 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่า

สินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ� นและได้รับ

รายงานความเสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายที�เกิดขึ�นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not 

reported - IBNR) ซึ� งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ  

โดยข้อสมมติฐานหลักที�ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต           

ซึ� งได้แก่ การเปลี�ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหม

ทดแทนเฉลี�ย จาํนวนครั� งของค่าสินไหม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวต้องใชดุ้ลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารซึ� งสะทอ้นถึงการประมาณการอย่างดีที�สุดในขณะนั�น ซึ� งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคต ผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจริงจึงอาจแตกต่างกบัที�ไดป้ระมาณการไว ้

5.7 สํารองความเสี�ยงภัยที�ไม่สิ�นสุด 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสี�ยงภยัที�ไม่สิ�นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร

ประมาณการที�ดีที�สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งที�คาดว่าจะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอา

ประกนัที�เหลืออยู ่ซึ� งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ� งอา้งอิงจาก

ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที�สุด ณ ขณะนั�น 

5.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงจาํนวนพนกังาน เป็นตน้  

5.9 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื�อมั�นวา่ความเสียหายที�เกิดขึ�นจะไม่เกินกวา่จาํนวนที�ไดป้ระมาณ

การไวแ้ลว้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

5.10 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ

เทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี�ยงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และ

การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื�องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้ง

กบัตวัแปรที�ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 4,382,228 1,181,029 4,204,884 1,146,293 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 218,128,284 225,614,923 217,235,268 223,202,772 

เงินฝากและบตัรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อ

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

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

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี                 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.10 ต่อปี) (2561: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี สําหรับงบการเงิน

รวม และร้อยละ 0.25 ถึง 0.80 ต่อปี สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

7. เบี�ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบี�ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง

จาํแนกอายุตามเงินตน้ที�คา้งชาํระนบัตั�งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบี� ยประกนัภยั

แสดงไดด้งันี�  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 512,579,872 455,916,978 512,484,788 455,853,757 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 60,443,090 37,631,916 60,359,220 37,618,964 

คา้งรับ 30 - 60 วนั 15,046,872 15,270,332 15,045,230 15,236,970 

คา้งรับ 60 - 90 วนั 10,286,366 4,753,443 10,285,843 4,729,304 

คา้งรับเกินกว่า 90 วนั 14,887,323 11,548,869 14,887,323 11,548,869 

รวมเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 613,243,523 525,121,538 613,062,404 524,987,864 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (2,865,433) (1,844,020) (2,865,433) (1,844,020) 

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 610,378,090 523,277,518 610,196,971 523,143,844 

สําหรับเบี�ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี� ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี� ยประกนัภยั โดยหนี� ที� เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม

กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 
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8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สาํรองประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

สาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน  

คา้งรับ 201,362,443 96,097,494 201,362,443 96,097,494 

สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 325,746,212 312,353,609 325,746,212 312,353,609 

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

9. ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ -    - 95,269 14,470 

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

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

ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จาํแนกอายุตาม     

เงินตน้ที�คา้งชาํระแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 31,966,025 180,351,097 32,714,866 180,386,028 

คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 117,724,878 34,563,848 118,773,355 35,319,642 

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

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

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์าํแนกตามประเภทเงินลงทุน

ไดด้งันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเพื�อค้า 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 30,669,090 30,712,702 - - 

หุน้ทุน 319,856,323 310,979,223 257,794,575 231,340,421 

หน่วยลงทุน 8,557,645 8,352,810 - - 

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

หัก: ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (9,038,323)  (26,454,154)  

เงินลงทุนเพื�อค้า - สุทธ ิ 350,044,735  231,340,421  

เงินลงทุนเผื�อขาย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,014,061 81,777,229 90,018,592 90,276,442 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 400,093,940 408,533,599 430,093,940 434,087,501 

หุน้ทุน 50,505,830 96,707,987 50,506,668 112,038,147 

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

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

บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 185,764,961  155,790,905  

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (7,989,373)  (7,261,235)  

เงินลงทุนเผื�อขาย - สุทธิ 3,039,533,135  2,229,543,135  

เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 331,216,667 595,635,371 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 841,000 841,000 

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

รวม 386,181,583 798,530,305 

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (841,000) (841,000) 

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

เงินลงทุนทั�วไป   

หุน้ทุน 3,720,650 3,720,650 

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

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,778,639,103 3,262,293,511 

รายงานประจำป 2562 67



  

25 

 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเพื�อค้า   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 30,669,090 30,712,702 - - 

หุน้ทุน 319,856,323 310,979,223 257,794,575 231,340,421 

หน่วยลงทุน 8,557,645 8,352,810 - - 

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

หัก: ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (9,038,323)  (26,454,154)  

เงินลงทุนเพื�อค้า - สุทธิ 350,044,735  231,340,421  

เงินลงทุนเผื�อขาย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,014,061 81,777,229 90,018,592 90,276,442 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 400,093,940 408,533,599 430,093,940 434,087,501 

หุน้ทุน 50,505,830 96,707,987 50,506,668 112,038,147 

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

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

บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 185,764,961  155,790,905  

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (7,989,373)  (7,261,235)  

เงินลงทุนเผื�อขาย - สุทธิ 3,039,533,135  2,229,543,135  

เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 331,216,667 595,635,371 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 841,000 841,000 

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

รวม 345,200,250 752,727,638 

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (841,000) (841,000) 

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

เงินลงทุนทั�วไป   

หุน้ทุน 3,720,650 3,720,650 

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

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,737,657,770 3,216,490,844 
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี� 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีระยะเวลาคงเหลือนบัจากวนัสิ�นปีดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 ครบกาํหนด  

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

เงนิลงทุนเพื�อค้า      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - - 30,669,090 - 30,669,090 

รวม - - 30,669,090 - 30,669,090 

บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - - 43,612 - 43,612 

รวมเงนิลงทุนเพื�อค้า  - - 30,712,702 - 30,712,702 

เงนิลงทุนเผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 80,014,061 - 80,014,061 

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

รวม 93,940 155,000,000 275,014,061 50,000,000 480,108,001 

บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - 867,971 7,259,821 2,168,975 10,296,767 

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (93,940) - - - (93,940) 

รวมเงนิลงทุนเผื�อขาย  - 155,867,971 282,273,882 52,168,975 490,310,828 

เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 139,984,200 181,232,467 10,000,000 331,216,667 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด                           

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

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

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด - 194,019,180 181,321,403 10,000,000 385,340,583 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 ครบกาํหนด  

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

เงนิลงทุนเผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 10,000,000 80,018,592 - 90,018,592 

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

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

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

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

เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 314,009,249 271,626,122 10,000,000 595,635,371 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด                           

เกินกวา่ 3 เดือน - 159,812,647 42,241,287 - 202,053,934 

รวม 841,000 473,821,896 313,867,409 10,000,000 798,530,305 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด - 473,821,896 313,867,409 10,000,000 797,689,305 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ครบกาํหนด  

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

เงนิลงทุนเพื�อค้า      

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

รวม - - 30,669,090 - 30,669,090 

บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - - 43,612 - 43,612 

รวมเงนิลงทุนเพื�อค้า  - - 30,712,702 - 30,712,702 

เงนิลงทุนเผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 80,014,061 - 80,014,061 

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

รวม 93,940 155,000,000 275,014,061 50,000,000 480,108,001 

บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - 867,971 7,259,821 2,168,975 10,296,767 

หัก: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (93,940) - - - (93,940) 

รวมเงนิลงทุนเผื�อขาย  - 155,867,971 282,273,882 52,168,975 490,310,828 

เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 139,984,200 181,232,467 10,000,000 331,216,667 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด                           

เกินกวา่ 3 เดือน - 13,053,647 88,936 - 13,142,583 

รวม 841,000 153,037,847 181,321,403 10,000,000 345,200,250 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด - 153,037,847 181,321,403 10,000,000 344,359,250 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ครบกาํหนด  

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

เงนิลงทุนเผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 10,000,000 80,018,592 - 90,018,592 

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

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

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

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

เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 314,009,249 271,626,122 10,000,000 595,635,371 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 841,000 - - - 841,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด                           

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

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

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวมเงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด - 470,173,896 271,712,742 10,000,000 751,886,638 

10.3 องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื�อขาย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 155,790,905 180,189,221 155,790,905 180,189,221 

เปลี�ยนแปลงระหวา่งปี     

กาํไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุน    

ระหวา่งปี 56,793,001 (37,760,082) 56,793,001 (37,760,082) 

โอนขาดทุนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 728,138 7,084,952 728,138 7,084,952 

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายระหว่างปีที�รับรู้ใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (27,547,083) 6,276,814 (27,547,083) 6,276,814 

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

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

ยอดคงเหลือปลายงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 148,611,969 124,632,724 148,611,969 124,632,724 
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10.4 เงินลงทุนที�ติดภาระผูกพนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั ดงันี�  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

พนัธบตัรวางเป็นหลกัประกนั     

คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1,022,018 1,010,155 1,022,018 1,010,155 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั     

หลกัทรพัยใ์นการยื�นประกนักรณีที�ผูเ้อาประกนัที�

เป็นผูข้บัขี�รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 40,000 3,353,844 40,000 3,353,844 

เงินเบิกเกินบญัชี 3,253,416 3,218,369 3,253,416 3,218,369 

หนงัสือคํ�าประกนัซึ�งออกโดยธนาคาร 5,320,118 5,262,806 5,320,118 5,262,806 

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

 นอกจากนั�น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 28 

11. เงินให้กู้ ยืม 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี� ยคา้งรับทั�งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนักงาน

ตามโครงการสวสัดิการ สามารถจาํแนกเงินตน้และดอกเบี�ยคา้งรับตามอายหุนี�  ไดด้งันี�  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื�น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 

ดอกเบี�ย        

คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี�ย        

คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี�ย        

คา้งรับ รวม 

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

เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

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

รวม 7,090,688 152,939 1,208,547 - 8,299,235 152,939 8,452,174 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (600,873) (152,939) - - (600,873) (152,939) (753,812) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 6,489,815 - 1,208,547 - 7,698,362 - 7,698,362 

รายงานประจำป 2562 72



  

30 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื�น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 

ดอกเบี�ย        

คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี�ย        

คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี�ย        

คา้งรับ รวม 

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

เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

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

รวม 6,173,948 152,939 1,595,015 - 7,768,963 152,939 7,921,902 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (600,873) (152,939) - - (600,873) (152,939) (753,812) 

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

ทรัพยสิ์นที�ใช้เป็นหลกัประกันเงินให้กู ้ยืมนั�นส่วนใหญ่ประกอบด้วยที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง มูลค่าตาม

สัญญาจาํนองของทรัพยสิ์นไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

เงินให้กูย้มืแก่พนกังานมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การขอกูย้มื การจ่ายชาํระและการคิดดอกเบี�ย โดยบริษทัฯคิด

ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต่้อเนื�องครั� งที� 1 คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต่้อเนื�อง

ครั� งต่อไปเพิ�มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และมีการกาํหนดวงเงินกูย้ืมของแต่ละโครงการดงันี�  

โครงการ หลกัประกนั วงเงิน 

เงินกูก้รณีจาํเป็นทั�วไป บคุคล -  ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 

เงินกูเ้พื�อซื�อที�อยูอ่าศยั ที�ดินและ/หรือ                                 

สิ�งปลูกสร้าง 

- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที�ดินเปลา่ 

- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

เงินกูซ่้อมแซมที�อยูอ่าศยั บคุคลและ/หรือ

หลกัทรพัย ์

- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที�อยูอ่าศยั 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี�  

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั

(ดาํเนินธุรกิจในการรับประกนั                

วินาศภยั) 

67,200,000 67,200,000 70.0 70.0 67,200,000 67,200,000 
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12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ�งมีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั   

   (หน่วย: บาท) 

บริษทั 

สดัส่วนที�ถือโดย                             

ส่วนไดเ้สีย                                             

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนที�แบ่งให้กบั

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

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

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยซึ�งเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

(ก) สรุปรายการฐานะการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

สินทรัพย ์ 52,371,466 58,948,236 

หนี�สิน 7,966,126 5,091,354 

สินทรัพยสุ์ทธิ 44,405,340 53,856,882 

(ข) สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายได ้ 5,689,572 5,704,325 

ขาดทุนสาํหรับงวด (3,931,179) (4,677,868) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ขาดทนุ) (3,931,179) (4,677,868) 

(ค) สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (771,346) (222,184) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (347,614) (497,234) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,118,960) (719,418) 
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13. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที�ดิน อาคาร เครื�องตกแต่ง 

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 194,027,280 205,176,286 43,981,557 80,965,550 80,228,549 - 604,379,222 

ซื�อเพิ�ม 17,922,900 6,624,012 1,010,166 8,651,956 2,881,000 11,910,196 49,000,230 

โอนเขา้ (โอนออก) - 3,200,000 500,000 2,376,088 - (6,076,088) - 

จาํหน่าย - - - (2,270,180) (1,312,000) - (3,582,180) 

ผลต่างจากการแปลงค่า     

งบการเงินที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ - - (123,486) (54,521) (29,318) - (207,325) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 211,950,180 215,000,298 45,368,237 89,668,893 81,768,231 5,834,108 649,589,947 

ซื�อเพิ�ม - 267,531 1,893,312 7,369,713 9,899,262 17,038,432 36,468,250 

โอนเขา้ (โอนออก) - 17,221,728 3,194,600 1,346,254 328,923 (22,091,505) - 

จาํหน่าย - - (144,780) (889,127) - - (1,033,907) 

ผลต่างจากการแปลงค่า      

งบการเงินที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ - - (510,025) (234,603) (117,273) - (861,901) 

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

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ณ วนัที� � มกราคม 2561 - 155,013,420 26,591,078 67,049,811 63,616,241 - 312,270,550 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 3,518,345 6,530,956 6,901,172 6,748,545 - 23,699,018 

ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที�จาํหน่าย - - - (2,270,097) (1,311,999) - (3,582,096) 

ผลต่างจากการแปลงค่า      

งบการเงินที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ - - (16,461) (3,333) (974) - (20,768) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - 158,531,765 33,105,573 71,677,553 69,051,813 - 332,366,704 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 4,436,080 5,867,317 8,728,738 6,288,754  25,320,889 

ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที�จาํหน่าย - - (144,779) (867,825) - - (1,012,604) 

ผลต่างจากการแปลงค่า      

งบการเงินที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ - - (320,328) (57,332) (27,351) - (405,011) 

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 211,950,180 69,521,712 11,293,561 17,779,996 16,565,927 781,035 327,892,411 

        

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี        

2561       23,699,018 

2562       25,320,889 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดิน อาคาร เครื�องตกแต่ง 

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที� � มกราคม 2561 194,027,280 205,176,286 39,165,596 78,839,152 79,085,140 - 596,293,454 

ซื�อเพิ�ม 17,922,900 6,624,012 857,406 8,495,105 2,881,000 11,910,196 48,690,619 

โอนเขา้ (โอนออก) - 3,200,000 500,000 2,376,088 - (6,076,088) - 

จาํหน่าย - - - (2,270,180) (1,312,000) - (3,582,180) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 211,950,180 215,000,298 40,523,002 87,440,165 80,654,140 5,834,108 641,401,893 

ซื�อเพิ�ม - 267,531 1,837,558 7,316,286 9,899,262 16,778,722 36,099,359 

โอนเขา้ (โอนออก) - 17,221,728 3,194,600 1,346,254 328,923 (22,091,505) - 

จาํหน่าย - - (144,780) (859,553) - - (1,004,333) 

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

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ณ วนัที� � มกราคม 2561 - 155,013,420 25,949,093 66,919,815 63,578,249 - 311,460,577 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 3,518,345 4,113,361 6,483,182 6,525,727 - 20,640,615 

ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที�จาํหน่าย - - - (2,270,097) (1,311,999) - (3,582,096) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - 158,531,765 30,062,454 71,132,900 68,791,977 - 328,519,096 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 4,436,080 4,191,599 8,398,975 6,089,390 - 23,116,044 

ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที�จาํหน่าย - - (144,779) (859,528) - - (1,004,307) 

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

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

        

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี        

2561       20,640,615 

2562       23,116,044 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ� งซึ� งตัดค่าเสื�อมราคา

หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 285.9 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 281.7 ล้านบาท) (2561: 299.4 ล้านบาท สําหรับ                  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน       

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

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

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

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

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

ซื�อเพิ�ม 271,458 1,696,305 1,967,763 271,458 1,696,305 1,967,763 

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

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

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

ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,938,077 - 3,938,077 3,678,196 - 3,678,196 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (235) - (235) - - - 

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,131,685 - 2,131,685 2,041,587 - 2,041,587 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

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

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

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

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

       

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี       

2561   3,938,077   3,678,196 

2562   2,131,685   2,041,587 

 

อายุการใชง้านคงเหลือ ณ วนัที� 31 

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

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ� งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 34.2 ล้านบาท           

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33.9 ลา้นบาท) (2561: 30.5 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ) 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

15.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม                                 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยห์รือหนี� สิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                    

31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 11,550,590 7,466,841 4,083,749 254,483 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,562,618 1,416,990 145,628 1,416,990 

สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 95,912,975 69,418,456 26,494,519 11,846,789 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที�อาจเกิดขึ�นแต่ยงัไม่ได้

รายงานให้บริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหม

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

ผลขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 1,807,665 5,290,831 (3,483,166) 5,290,831 

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

รวม 153,907,447 122,860,197   

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ผลกาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า                         

  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - - - 693,077 

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

รวม 37,152,992 31,158,181   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 116,754,455 91,702,016   

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยห์รือหนี� สินภาษีเงิน

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

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีผลแตกต่างชั�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้

จาํนวน 8.7 ลา้นบาท (2561: 6.8 ลา้นบาท) ที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื�องจาก

บริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่แน่นอนที�จะนําผลแตกต่างชั�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใช้ประโยชน์ได ้
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15.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�คาํนวณตามเกณฑ ์ 53,436,411 33,617,754 53,436,411 33,617,754 

รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล

ของปีก่อน (200,000) - (200,000) - 

ภาษเีงินได้รอการตดับญัชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่ง

ชั�วคราว (29,253,706) (8,351,345) (29,253,706) (8,351,345) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไร  

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

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั:     

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์

เผื�อขาย                                                (5,994,811) 4,879,663 (5,994,811) 4,879,663 

การเปลี�ยนแปลงผลกาํไรขาดทุนจากการ

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

รวม (4,201,267) 4,341,412 (4,201,267) 4,341,412 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกาํไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที�ใช้

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งันี�   

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

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

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%, 24% 20%, 24% 20% 20% 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 27,070,756 27,004,697 28,014,239 28,127,385 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ  

ปีก่อน (200,000) - (200,000) - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรบั:     

ผลแตกต่างชั�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้

บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 767,551 1,148,756 - - 

รายไดท้ี�ไดรั้บการยกเวน้ (6,804,048) (5,931,034) (6,804,048) (5,931,034) 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (635,926) (1,029,049) (635,926) (950,212) 

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ                                     23,982,705 25,266,409 23,982,705 25,266,409 

16. สินทรัพย์อื�น 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - สุทธิ 371,939,948 280,274,872 371,939,948 280,274,872 

เบี�ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 115,057,610 121,831,584 115,057,610 121,830,971 

เงินวางไวส้าํหรบัโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 157,333,653 52,524,157 157,333,653 52,524,157 

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหน้า 48,893,000 43,750,964 48,893,000 43,750,857 

ลูกหนี�จากการขายหลกัทรัพย ์ 12,279,242 4,265,838 12,279,242 4,265,838 

รายการเทียบเท่าเงินสดที�มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 9,100,237 8,937,126 9,100,237 8,937,126 

อื�น ๆ 33,993,280 42,363,310 34,834,478 42,810,018 

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

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที�มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน

จาํนวน 9.1 ล้านบาท (2561: 8.9 ล้านบาท) ไปวางคํ� าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวางเป็น

หลกัทรัพยใ์นการยื�นประกนักรณีที�ผูเ้อาประกนัที�เป็นผูข้บัขี�รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 
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17. หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 

หนี� สินตาม

สัญญา

ประกนัภยั 

หนี�สิน                

ส่วนที�เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ไดรั้บรายงานแลว้ 1,398,433,364 159,966,748 1,238,466,616 

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 94,081,586 41,395,695 52,685,891 

สาํรองเบี�ยประกนัภยั    

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

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

 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 

หนี� สินตาม

สัญญา

ประกนัภยั 

หนี�สิน                

ส่วนที�เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ไดรั้บรายงานแลว้ 1,113,404,910 90,627,224 1,022,777,686 

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 57,791,280 5,470,270 52,321,010 

สาํรองเบี�ยประกนัภยั    

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

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 

หนี� สินตาม

สัญญา

ประกนัภยั 

หนี�สิน                

ส่วนที�เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ไดรั้บรายงานแลว้ 1,398,030,321 159,966,748 1,238,063,573 

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 93,813,407 41,395,695 52,417,712 

สาํรองเบี�ยประกนัภยั    

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

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

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 

หนี� สินตาม

สัญญา

ประกนัภยั 

หนี�สิน                

ส่วนที�เอา

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ไดรั้บรายงานแลว้ 1,113,241,027 90,627,224 1,022,613,803 

-    ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 57,642,252 5,470,270 52,171,982 

สาํรองเบี�ยประกนัภยั    

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

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

ในระหวา่งปี 2562 และ 2561 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพื�อเป็นการบริหารความ

เสี�ยงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี�ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ

จากการรับประกนั ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหนี� สินตามสัญญาประกนัทั� งในส่วนของความ

เสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 
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17.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

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

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�น

ระหว่างปี 3,054,273,124 2,316,553,386 3,052,123,284 2,314,553,270 

การเปลี�ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม

ทดแทนที�เกิดขึ�นในปีก่อน (95,138,780) (97,668,468) (95,134,066) (97,654,827) 

การเปลี�ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม

ทดแทนและขอ้สมมติในการคาํนวณ

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 36,023,258 (2,533,192) 36,171,156 (2,621,396) 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการค่าสินไหมทดแทนจ่าย ระหว่าง

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็น

เงินตราต่างประเทศ (66,202) (5,872) - - 

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

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที�

เกิดจากสัญญารับประกันภยัต่อจาํนวน  0.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.4 ล้านบาท) (2561: 0.1              

ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

17.2  สํารองเบี�ยประกนัภัยที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,964,524,257 1,657,141,941 1,963,044,364 1,656,112,917 

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

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดใ้นปีนี�  (4,437,673,942) (3,847,735,462) (4,435,420,322) (3,845,324,994) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็น

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

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

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที�รายงาน / ปีอุบติัเหตุ ก่อนจนถึง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           

 - ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ 1,341  1,309  1,662  1,773  1,684  1,820  1,969  2,257  2,862  

 - หนึ�งปีถดัไป 1,420  1,172  1,484  1,653  1,644  1,775  1,784  2,223   

 - สองปีถดัไป 992  1,150  1,556  1,599  1,630  1,759  1,677     

 - สามปีถดัไป 980  1,154  1,531  1,589  1,631  1,761      

 - สี�ปีถดัไป 984  1,173  1,529  1,585  1,627       

 - หา้ปีถดัไป 1,017  1,174  1,525  1,584        

 - หกปีถดัไป 1,021  1,170  1,508         

 - เจด็ปีถดัไป 1,021  1,170          

 - แปดปีถดัไป 1,021           

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

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

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

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

รายการปรับปรุงคา่สินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 152  

คา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 1,493  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที�รายงาน / ปีอุบติัเหตุ ก่อนจนถึง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           

 - ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ 1,341  1,309  1,662  1,773  1,684  1,820  1,969  2,255  2,859   

 - หนึ�งปีถดัไป 1,420  1,172  1,484  1,653  1,644  1,775  1,784  2,221    

 - สองปีถดัไป 992  1,150  1,556  1,599  1,630  1,759  1,677     

 - สามปีถดัไป 980  1,154  1,531  1,589  1,631  1,761      

 - สี�ปีถดัไป 984  1,173  1,529  1,585  1,627       

 - หา้ปีถดัไป 1,017  1,174  1,525  1,584        

 - หกปีถดัไป 1,021  1,170  1,508         

 - เจด็ปีถดัไป 1,021  1,170          

 - แปดปีถดัไป 1,021           

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์ 1,021  1,170  1,508  1,584  1,627  1,761  1,677  2,221  2,859  15,428  

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

สุทธิ - - - 1  2  2  9  200  1,076  1,290  

รายการปรับปรุงคา่สินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 152  

คา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 1,492  
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที�รายงาน / ปีอุบติัเหตุ ก่อนจนถึง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           

 - ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ 1,017  1,080  1,317  1,403  1,346  1,494  1,511  1,739  2,089  

 - หนึ�งปีถดัไป 1,036  993  1,173  1,321  1,314  1,465  1,416  1,699   

 - สองปีถดัไป 937  967  1,239  1,287  1,316  1,456  1,325     

 - สามปีถดัไป 925  972  1,213  1,279  1,317  1,459      

 - สี�ปีถดัไป 930  991  1,212  1,276  1,313       

 - หา้ปีถดัไป 963  992  1,208  1,275        

 - หกปีถดัไป 967  989  1,192         

 - เจด็ปีถดัไป 967  989          

 - แปดปีถดัไป 967           

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์ 967  989  1,192  1,275  1,313  1,459  1,325  1,699  2,089 12,308 

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

สุทธิ - - 1  - 1  3  7  182  881  1,075  

รายการปรับปรุงคา่สินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 166  

คา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัตอ่ 1,291  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2562 

ปีที�รายงาน / ปีอุบติัเหตุ ก่อนจนถึง  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           

 - ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ 1,017  1,080  1,317  1,403  1,346  1,494  1,511  1,737  2,086   

 - หนึ�งปีถดัไป 1,036  993  1,173  1,321  1,314  1,465  1,416  1,697    

 - สองปีถดัไป 937  967  1,239  1,287  1,316  1,456  1,325     

 - สามปีถดัไป 925  972  1,213  1,279  1,317  1,459      

 - สี�ปีถดัไป 930  991  1,212  1,276  1,313       

 - หา้ปีถดัไป 963  992  1,208  1,275        

 - หกปีถดัไป 967  989  1,192         

 - เจด็ปีถดัไป 967 989          

 - แปดปีถดัไป 967          

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์ 967 989  1,192  1,275  1,313  1,459  1,325  1,697  2,086  12,303  

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

สุทธิ - - 1  - 1  3  7  182  880  1,074  

รายการปรับปรุงคา่สินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 166  

คา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้ 50  

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัตอ่ 1,290  
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17.4 หลักเกณฑ์และข้อสมมติ 

วิธีการและขอ้สมมติที�บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้สําหรับการประเมินหนี� สินจากสัญญาประกนัภยัทั�งก่อน

และหลงัการประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี�  

(1) วธีิการประมาณค่าประมาณการที�ดีที�สุดของหนี� สินค่าสินไหมทดแทน 

ธุรกิจรับตรงและการรับประกนัภยัตอ่เฉพาะราย 

ในการประเมินค่าประมาณการที�ดีที�สุดของหนี� สินค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษทัจะใช้ปัจจยัการ

พฒันาการสินไหมทดแทน โดยในการประเมินกลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ 3 วธีิดงันี�  

(i) วิธีบันไดลูกโซ่  (Chain Ladder method, CL) สําหรับข้อมูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหม

ทดแทนที�เกิดขึ�น 

(ii) วธีิเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับขอ้มูลสินไหมทดแทน

จ่ายและสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�น 

(iii) วิธีค่าคาดหวงัอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR) สําหรับขอ้มูลสินไหม

ทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�น 

ในการประเมินค่าประมาณการที�ดีที�สุดของค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯเลือกใช้วิธีบนัไดลูกโซ่ของ            

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นเป็นหลกั สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใช้ในกรณีที�มีความเหมาะสม

ตามขอ้มูล และสาํหรับบริษทัยอ่ย เลือกใชว้ธีิ ELR เป็นหลกั 

ธุรกิจการรบัประกนัภยัต่อตามสญัญา 

กลุ่มบริษทัไดใ้ช้วิธีการพื�นฐานในการประเมินเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัต่อ              

ตามสัญญา วิธีการนี� มีสมมติฐานวา่สัดส่วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัตาม

สัญญามีลักษณะคล้ายกัน (ร้อยละของเงินสํารองคา้งจ่าย) กบัธุรกิจการรับประกันภยัโดยตรงและ             

การประกนัภยัต่อเฉพาะราย 
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(2) ขอ้สมมติในเรื�องค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง 

ในการประเมินหนี� สินของการประกนัภยันั�น ไดมี้การตั�งสมมติฐานสาํหรับค่าใชจ้่ายสี�ประเภท ดงันี�   

2.1 ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมที�จดัสรรได ้(Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE) 

เนื�องจากค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที�จดัสรรได้ไม่ถูกรวมอยู่ในตารางสินไหม

ทดแทนรูปสามเหลี�ยม ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงแยกประเมินค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน

ดว้ยวธีิสัดส่วนระหว่างค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทน และสินไหมทดแทนรวมจ่ายเพื�อ

จาํลองตารางรูปสามเหลี�ยมของค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนและคาํนวณค่าสัมบูรณ์

ของค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 

Expenses - ULAE) 

ในการกาํหนดค่าสําหรับ ULAE ในอนาคต (หรือมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหม

ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) กลุ่มบริษทัใชส้มมติฐานจากการประมาณโดยใชว้ิธี 

Kittel ซึ� ง ULAE Ratio ที�กลุ่มบริษทัเลือกใช้จะถูกแยกพิจารณาระหว่างการประกนัภยัรถยนต์

และการประกนัภยัที�ไม่ใช่รถยนต ์

ในการประเมินค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรไดด้งักล่าว สินไหม

ค้างจ่ายรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่รวมค่าสินไห มทดแทนจากเหตุการณ์           

นํ�าท่วมครั� งใหญ่ สาํหรับหนี� สินสํารองเบี�ยประกนัภยั อตัราส่วน ULAE ถูกนาํมาประยุกตใ์ชก้บั

ความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดรวม (Gross URR) เพื�อให้ไดค้่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมสําหรับ

การนาํไปคาํนวณหนี� สินสาํรองเบี�ยประกนัภยั 

2.3 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการกรมธรรมป์ระกนัภยัจนกระทั�งสิ�นสุดสัญญา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม์คาํนวณโดยการคาํนวณหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจดัการกรมธรรมท์ี�เกิดขึ�นในอดีตกบัเบี�ยประกนัภยัที�ถือป็นรายไดส้ําหรับแต่ละปี แลว้นาํ

สัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดร้วม (Gross UPR) ณ วนัสิ�นงวด 

2.4 ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที� เกี� ยวข้องกับการประกันภัยต่อจะคํานวณจากอัตราส่วนของเบี� ย

ประกันภัยความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่อเบี� ยประกันภยัรับ

สุทธิแลว้นาํสัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 
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18. เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 376,267,346 451,416,068 376,267,346 451,416,068 

เงินคา้งจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่ออื�น 94,123,546 55,146,722 94,123,546 55,146,722 

รวมเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัตอ่ 470,390,892 506,562,790 470,390,892 506,562,790 

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

จาํนวนเงินของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 91,215,706 87,820,420 91,215,706 87,820,420 

ส่วนที�รบัรู้ในกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,846,096 5,956,929 7,846,096 5,956,929 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,600,453 2,634,613 3,600,453 2,634,613 

ตน้ทุนบริการในอดีต 28,799,383 - 28,799,383 - 

ส่วนที�รบัรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงดา้น

ประชากรศาสตร์ (3,677,363) - (3,677,363) - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทาง

การเงิน  15,471,845 - 15,471,845 - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ (2,826,762) (2,691,256) (2,826,762) (2,691,256) 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหวา่งปี (17,956,334) (2,505,000) (17,956,334) (2,505,000) 

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

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของบริษทัฯประมาณ 14.7 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี

ขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 14.0 ลา้นบาท (2561: 14.1 ปี และ 13.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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สมมติฐานที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.7 3.0 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  5.0 5.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 12.0 0.0 - 12.0 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 อตัราเพิ�มขึ�น                         

ร้อยละ 0.5  ต่อปี 

อตัราลดลง                            

ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราเพิ�มขึ�น                 

ร้อยละ 0.5  ต่อปี 

อตัราลดลง                            

ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราคิดลด หนี� สินลดลง 5.5 หนี� สินเพิ�มขึ�น 7.0 หนี� สินลดลง 3.8 หนี� สินเพิ�มขึ�น 4.2 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  หนี� สินเพิ�มขึ�น 7.0 หนี� สินลดลง 5.6 หนี� สินเพิ�มขึ�น 4.2 หนี� สินลดลง 3.9 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวน

พนกังาน หนี� สินลดลง 1.0 หนี� สินเพิ�มขึ�น 2.0 หนี� สินลดลง 0.9 หนี� สินเพิ�มขึ�น 0.9 

เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน                  

ฉบบัใหม่ และต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 5 พฤษภาคม 

2562พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี� กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับ

ลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 

การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและมี

ผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี� สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 28.8 ล้านบาท บริษทัฯ

บนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จของปีปัจจุบนั 
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20. หนี�สินอื�น 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เบี�ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 260,430,319 231,196,335 260,430,319 231,195,568 

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 111,445,409 100,587,016 111,283,301 100,428,354 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 118,365,307 94,386,499 117,726,011 93,887,087 

เจา้หนี�จากการซื�อหลกัทรัพย ์ 7,146,029 24,452 7,146,029 24,452 

ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 56,174,675 57,645,337 56,174,675 57,645,220 

เจา้หนี�อื�น 84,038,288 72,147,519 84,054,338 72,169,777 

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

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

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

22. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที�ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ     

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

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณท์ี�     

   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 87,159,101 89,484,644 83,922,492 85,205,101 

ค่าภาษีอากร 1,195,547 5,404,657 856,068 5,401,113 

หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 3,451,045 (1,512,761) 3,451,045 (1,512,761) 

ค่าบริการงานสนบัสนุน 251,678,273 221,231,432 251,671,012 221,230,714 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 65,420,308 47,935,465 65,332,397 47,293,525 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น 40,948,780 32,562,536 39,778,948 30,964,779 

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

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงันี�  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าสินไหมทดแทน 1,915,613,494 1,544,696,209 1,913,384,520 1,542,786,534 

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

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 382,208,324 345,649,262 380,620,424 344,321,233 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 225,064,719 148,163,467 225,064,719 148,163,467 

ค่าบริการงานสนบัสนุน 251,678,273 221,231,432 251,671,012 221,230,714 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 87,159,101 89,484,644 83,922,492 85,205,101 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 65,420,308 47,935,465 65,332,397 47,293,525 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น 40,948,780 32,562,536 39,778,948 30,964,779 

อื�นๆ 11,636,592 8,811,897 11,297,113 8,808,352 

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

24. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และ

ร้อยละ 15 และเงินที�บริษทัฯ จ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริหาร

โดยผูจ้ ัดการกองทุนที�ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบ

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 12.9 ลา้นบาท (2561: 12.8 ลา้นบาท) 

25. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  
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26. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที�ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

    

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561                ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   

เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2562 60.60 0.20 

เงินปันผลประจาํปี 2560                 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   

เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2561 21.21 0.07 

27. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (สัมพนัธ์โดยการมีกรรมการร่วมกนั

และการถือหุ้น) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่าง   

บริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

บริษัท ลาววิวัฒน์ประกนัภัย จํากดั      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

เบี�ยประกนัภยัรับต่อ - - 2,798 1,393 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา

ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย - - 487 278 ตามที�ระบุในสัญญา 

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - - 348 475 ตามที�เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 

รายไดอื้�น - - 5 23 ตามที�ระบุในสัญญาเป็นปกติทาง

การคา้ 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั      

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน)     

เบี�ยประกนัภยัจ่ายต่อ 183,773 177,171 183,773 177,171 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา

ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 14,585 27,000 14,585 27,000 ตามที�ระบุในสัญญา 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 257,211 100,096 257,211 100,096 ตามที�เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 

เบี�ยประกนัภยัรับต่อ 12 39 12 39 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา

ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 13 12 13 12 ตามที�ระบุในสัญญา 

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 748 - 748 - ตามที�เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 

เงินปันผลรับ - 183 - 183 ตามที�ประกาศจ่าย 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั     

เงินสมทบจ่าย 11,865 11,634 11,865 11,634 ร้อยละ 12.25 ของเบี�ยประกนัภยัที�

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้�น 3,985 2,673 3,985 2,673 ตามที�ระบุในสัญญา 

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากดั      

เงินปันผลรับ 20 - 20 - ตามที�ประกาศจ่าย 

บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี� จํากดั      

เบี�ยประกนัภยัรับ 81 81 81 81 ตามอตัราของประเภทของ 

 การประกนัภยั 

รายงานประจำป 2562 95



  

53 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคญัของสินทรัพย์และหนี� สินที�

เกี�ยวขอ้งกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

บริษัท ลาววิวัฒน์ประกนัภัย จํากัด 

ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - 1,892,587 805,195 

หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั - - 1,178,843 980,591 

สินทรัพยอ์ื�น - - 1,065,926 844,426 

หนี� สินอื�น - - 5,152 - 

รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั     

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน)     

ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ 25,073,516 90,310,962 25,073,516 90,310,962 

เงินลงทุนในตราสารทุน 2,385,189 3,155,789 2,385,189 3,155,789 

เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 77,299,172 116,886,105 77,299,172 116,886,105 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั     

เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 3,518,150 3,518,150 

สินทรัพยอ์ื�น 2,103,585 2,026,620 2,103,585 2,026,620 

หนี� สินอื�น 3,089,782 3,268,907 3,089,782 3,268,907 

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากดั 

เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 202,500 202,500 

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จํากดั (มหาชน)     

เงินลงทุนในตราสารทุน 61,000 40,000 61,000 40,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่กรรมการ

และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 83,737,700 90,891,156 87,737,700 90,891,156 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 17,792,461 6,565,580 17,792,461 6,565,580 

รวม 101,530,161 97,456,736 101,530,161 97,456,736 
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28. หลักทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที�จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยป์ระกันและทรัพยสิ์นที�จดัสรรไวเ้ป็นเงิน

สาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     

เงินฝากประจาํ 18.1 18.1 20.3 20.3 

พนัธบตัรรัฐบาล 15.1 15.7 15.1 15.1 

รวม 33.2 33.8 35.4 35.4 

ทรัพย์สินที�จดัสรรไว้เป็นเงินสํารอง     

พนัธบตัรรัฐบาล 245.1 250.0 216.6 217.7 

ตราสารหนี�รฐัวสิาหกิจ 80.0 81.8 80.0 80.2 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 40.0 43.0 50.0 53.2 

รวม 365.1 374.8 346.6 351.1 

รวม 398.3 408.6 382.0 386.5 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     

พนัธบตัรรัฐบาล 15.1 15.7 15.1 15.1 

รวม 15.1 15.7 15.1 15.1 

ทรัพย์สินที�จดัสรรไว้เป็นเงินสํารอง     

พนัธบตัรรัฐบาล 245.1 250.0 216.6 217.7 

ตราสารหนี�รฐัวสิาหกิจ 80.0 81.8 80.0 80.2 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 40.0 43.0 50.0 53.2 

รวม 365.1 374.8 346.6 351.1 

รวม 380.2 390.5 361.7 366.2 
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29. เงนิสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม                                              

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 67,459,396 57,084,488 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัในปี 12,008,485 10,374,908 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 79,467,881 67,459,396 

30. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

30.1 ภาระผูกพันเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาท ที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้าง

อาคารและอุปกรณ์ (2561: 2.9 ลา้นบาท) 

30.2 ภาระผูกพันเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที�อาคารสํานกังาน อายุของ

สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ง

จ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ:     

ภายใน 1 ปี 1.4 1.3 0.9 0.9 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1.1 2.5 0.3 1.2 

30.3  หนังสือคํ�าประกันธนาคาร 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีหนังสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยู ่            

เป็นจาํนวน 1.9 ลา้นบาท ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

(2561: 1.9 ลา้นบาท) 
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30.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีคดีที� ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจํานวนประมาณ 100.2 ล้านบาท                        

(ทุนทรัพยที์�ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ� งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิ�นสุด อย่างไรก็ตาม                  

บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองเผื�อผลเสียหายที�อาจเกิดขึ�นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 45.3 ลา้นบาท 

และมีส่วนที�จะไดรั้บคืนจากการประกนัภยัต่อจาํนวนประมาณ 1.4 ลา้นบาท ซึ� งฝ่ายบริหารเชื�อวา่สํารองเผื�อ

ผลเสียหายที�อาจเกิดขึ�นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแล้ว (2561: 48.1 ลา้นบาท 17.1 ลา้นบาท และ 1.9 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั) 

31. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดําเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และเพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน

บริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั

ทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ  และประกนัภยัเบด็เตล็ด  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้ง

กับรายงานภายในของบริษัทฯ ที�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน (ซึ� งได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร 

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ� งวดั

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       

งบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัภยัเช่นเดียวกนั และบริษทัฯพิจารณาผลการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ยในภาพรวมเท่านั�น 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 มีดงันี�  

(หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็ รวม 

ส่วนของบริษทั

ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย 

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

หกั: เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

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

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 46,606,304 9,801,813 3,421,238,212 343,815,731 3,821,462,060 3,271,866 - 3,824,733,926 

บวก (หกั): สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงั

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ�ม) ลดจากปี

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

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

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

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

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย         

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้าย         

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

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

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

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                          

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 41,588,580 1,781,156 2,773,690,599 388,384,709 3,205,445,044 4,246,819 (487,227) 3,209,204,636 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับ

ประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการ         

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

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

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั (8,584,437) (6,542,915) 5,152 (15,122,200) 

รายไดจ้ากการลงทุน 79,606,485 2,620,984 - 82,227,469 

กาํไรจากเงินลงทุน 37,082,739 - - 37,082,739 

กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 17,415,831 - - 17,415,831 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื�น  14,550,576 (9,248) (5,152) 14,536,176 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 140,071,194 (3,931,179) - 136,140,015 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (23,982,705) - - (23,982,705) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 116,088,489 (3,931,179) - 112,157,310 
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(หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบด็เตลด็ รวม 

ส่วนของบริษทั

ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย 

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

หกั: เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

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

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 47,431,613 8,326,784 2,936,861,180 266,376,606 3,258,996,183 2,887,723 - 3,261,883,906 

บวก (หกั): สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงั

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ�ม) ลดจากปี

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

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 48,192,936 7,813,163 2,635,690,262 283,617,048 2,975,313,409 2,503,370 - 2,977,816,779 

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 55,387,122 390,985 113,067,020 73,171,417 242,016,544 278,356 (278,356) 242,016,544 

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

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย         

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้าย         

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

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

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

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                          

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

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับ

ประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการ         

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

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

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย 113,017,914 (7,600,467) 23,218 105,440,665 

รายไดจ้ากการลงทุน 66,664,408 2,974,214 - 69,638,622 

ขาดทุนจากเงินลงทุน (16,496,961) - - (16,496,961) 

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน (29,919,537) - - (29,919,537) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื�น  7,371,102 (51,615) (23,218) 7,296,269 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 140,636,926 (4,677,868) - 135,959,058 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (25,266,409) - - (25,266,409) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 115,370,517 (4,677,868) - 110,692,649 

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

 งบการเงินรวม 

 ส่วนของบริษทัฯ    

 ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั

เบด็เตลด็ ปันส่วนไมไ่ด ้ รวม 

ส่วนของ               

บริษทัยอ่ย 

รายการ                      

ตดับญัชี รวม 

สินทรัพย์          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 177,404,881 2,143,956 1,047,405,038 449,558,133 4,856,858,295 6,533,370,303 52,371,466 (55,022,507) 6,530,719,262 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 181,465,391 1,775,149 880,258,749 316,637,525 4,261,947,639 5,642,084,453 58,948,236 (51,590,212) 5,649,442,477 

หนี�สิน          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 288,908,790 4,239,407 3,573,348,265 821,885,855 524,940,264 5,213,322,581 7,966,126 (4,142,508) 5,217,146,199 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 291,048,762 4,239,989 2,996,146,024 702,859,505 400,036,009 4,394,330,289 5,091,354 (2,630,212) 4,396,791,431 
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ข้อมูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทย บริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์คือ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทัฯแยกแสดงรายการของบริษทัย่อยแยกต่างหาก ดงันั�น 

รายไดแ้ละสินทรัพยที์�แสดงอยู่ในส่วนงานดาํเนินงานจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีเบี� ยประกันภัยรับจากบริษัทนายหน้า             

รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,851.3 ลา้นบาท และ 2,007.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32. ความเสี�ยงของบริษัทประกนัวนิาศภัยและนโยบายบริหารความเสี�ยง 

32.1 ความเสี�ยงจากการรับประกนัภัย 

ความเสี�ยงจากการรับประกนัภยั คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของความถี� ความรุนแรงและเวลาที�

เกิดความเสียหายที�เบี�ยงเบนจากขอ้สมมติที�ใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี�ยประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรองและ

การพิจารณารับประกนัภยั 

บริษทัฯมีนโยบายรับประกนัภยัที�เนน้ให้ความสําคญักบัการคดัเลือกภยั เลือกรับงาน (Selective) ที�มีความ

เสี�ยงภยัตํ�า ประวติัความเสียหายอยูใ่นเกณฑ์ดี และไม่รับความเสี�ยงภยัไวเ้องเกินขอ้กาํหนดของ คปภ.  

กรณีที�ความสามารถในการรับเสี�ยงภยัไวเ้องมีจาํกดั บริษทัฯจดัให้มีการโอนความเสี�ยงภยั (Risk Transfer) 

ให้แก่บริษทัรับประกนัภยัต่อที�มีฐานะมั�นคง มีขีดความสามารถและความเชี�ยวชาญในการรับประกนัภยัต่อ 

ทั�งการประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative 

Reinsurance) เพื�อสร้างความมั�นใจใหก้บัลูกคา้   

นอกจากนี�  บริษทัฯไดจ้ดัใหม้ีนโยบายดงันี�  

- กาํหนดหลกัเกณฑ์การคิดทุนประกันภยั ความคุม้ครองและเงื�อนไขการรับประกนัภยัที�เหมาะสมกบั

ระดบัความเสี�ยง  

- การจดัหาประกนัภยัต่อมารองรับตามความจาํเป็น ในกรณีที�ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริษทัฯ

ไม่สามารถรับประกนัภยัไดเ้ต็มทุนประกนั ตามขอ้กาํหนดของ คปภ. ซึ� งกาํหนดให้บริษทัฯสามารถรับ

ความเสี�ยงภยัไวเ้องไม่เกินร้อยละ �� ของเงินกองทุน 

- คดัเลือกบริษทัรับประกนัภยัต่อที�มีฐานะการเงินมั�นคง และไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ระดบั 

A-  ขึ�นไป ตามการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของ S&P และ A.M. Best 

- กาํหนดผูร้ับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั�นตอน ผูส้อบทานความถูกต้องครบถ้วนในการรับ

ประกนัภยัและผูมี้อาํนาจในการพิจารณาอนุมติัการรับประกนัภยัตามทุนประกนัภยั 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี� สินจากสัญญาประกนัภยั โดยแยก

ตามประเภทการรับประกนัภยั ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

 

สาํรอง                 

เบี�ยประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 

เบี�ยประกนัภยั

ส่วนที�           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 

เบี�ยประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 

เบี�ยประกนัภยั

ส่วนที�

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส่วนของบริษัท       

อคัคีภยั 78.6 52.5 26.1 81.1 55.0 26.1 

ทางทะเลและขนส่ง 2.6 0.3 2.3 2.4 0.5 1.9 

รถยนต ์ 1,987.6 167.1 1,820.5 1,664.4 153.7 1,510.7 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 17.5 4.8 12.7 19.2 6.0 13.2 

เบด็เตลด็ 247.6 101.0 146.6 195.9 97.2 98.7 

รวมส่วนของบริษทั 2,333.9 325.7 2,008.2 1,963.0 312.4 1,650.6 

ส่วนของบริษัทย่อย 2.3 - 2.3 1.5 - 1.5 

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

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

 

สาํรอง                 

ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน

การประกนัภยั

ตอ่ 

สาํรอง                 

ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที�           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 

ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน

การประกนัภยั

ต่อ 

สาํรอง                 

ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที�           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส่วนของบริษัท       

อคัคีภยั 8.7 5.7 3.0 4.6 2.5 2.1 

ทางทะเลและขนส่ง 0.4 0.1 0.3 1.0 0.1 0.9 

รถยนต ์ 1,304.3 55.0 1,249.3 1,089.9 61.8 1,028.1 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 5.2 2.3 2.9 6.0 1.7 4.3 

เบด็เตลด็ 173.2 138.3 34.9 69.4 30.0 39.4 

รวมส่วนของบริษทั 1,491.8 201.4 1,290.4 1,170.9 96.1 1,074.8 

ส่วนของบริษัทย่อย 0.7 - 0.7 0.3 - 0.3 

รวม 1,492.5 201.4 1,291.1 1,171.2 96.1 1,075.1 
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี�ยงที�หนี� สินจากการรับประกนัภยัจะเพิ�มขึ�นหรือลดลง

เนื�องมาจากความผนัผวนของสมมติฐานที�ใช้ในการคาํนวณ ซึ� งจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม

ทดแทนทั�งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสี�ยงอาจเกิดจากความถี�

และความรุนแรงที� เกิดความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที�ใช้ในการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตาม                   

ที�คาดไว ้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนที�เปลี�ยนแปลงเนื�องจาก

การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานเป็นดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 

สมมติฐานที�

เปลี�ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงก่อนการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงหลงัการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี

เงินไดเ้พิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

ส่วนของ

เจา้ของเพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 159 114 (114) (91) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (159) (114) 114 91 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

+10% 2 2 (2) (2) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

-10% (2) (2) 2 2 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ้่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

-10% (5) (5) 5 4 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 

สมมติฐานที�

เปลี�ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงก่อนการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงหลงัการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี

เงินไดเ้พิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

ส่วนของ

เจา้ของเพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 126 95 (95) (76) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (126) (95) 95 76 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

+10% 1 1 (1) (1) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

-10% (1) (1) 1 1 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

-10% (5) (5) 5 4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 

สมมติฐานที�

เปลี�ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงก่อนการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงหลงัการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี

เงินไดเ้พิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

ส่วนของ

เจา้ของเพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 159 114 (114) (91) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (159) (114) 114 91 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

+10% 2 2 (2) (2) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

-10% (2) (2) 2 2 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

-10% (5) (5) 5 4 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 

สมมติฐานที�

เปลี�ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงก่อนการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทนที�

เปลี�ยนแปลงหลงัการ

รับประกนัภยัตอ่

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี

เงินไดเ้พิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

ส่วนของ

เจา้ของเพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 126 95 (95) (76) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับรูณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย -5% (126) (95) 95 76 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

+10% 1 1 (1) (1) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

สามารถจดัสรรได ้

-10% (1) (1) 1 1 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

+10% 5 5 (5) (4) 

อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที�

ไม่สามารถจดัสรรได ้

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

32.2.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต 

ความเสี� ยงด้านเครดิต คือ ความเสี� ยงที� เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที�ระบุไวใ้น

เครื�องมือการเงินได ้เช่น ลูกหนี�ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ (ผูรั้บประกนัภยัต่อ 

(Reinsurer)) ลูกหนี� เงินใหกู้ย้ืม ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระที�ตกลงไวก้บักลุ่มบริษทั ซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อ

รายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทัได ้กลุ่มบริษทัมีแนวทางในการบริหารความเสี�ยงโดยควบคุมให้

สัดส่วนของเบี�ยประกนัภยัคา้งรับอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑ์ที�สํานกังาน คปภ. กาํหนด มี

กระบวนการติดตามเบี� ยประกันภัยค้างรับจากทั� งผู ้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด

กาํหนดการคดัเลือกผูรั้บประกันภยัต่อที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือระดับ “A-”  ขึ�นไปและให้กู้ยืมเงินแก่

พนกังานตามเกณฑที์�สาํนกังาน คปภ. กาํหนด นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัมีระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระ

หนี�จากคู่คา้สญัญาต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 

ดงันั�น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ จาํนวน

เงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีหกัดว้ยค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ตามที�

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

32.2.2 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด 

 ความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี� ยงที�บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความ

เสียหายอนัสืบเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ� งส่งผล

กระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษัทย่อย เนื�องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั�น ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี�ยง

ดา้นอตัราดอกเบี�ยและความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั�น 

ก. ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือ ความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจาก

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที�มั�นคง

ในระยะยาวให้สูงกว่าอตัราเงินเฟ้อ รวมถึงการวิเคราะห์ประเภทการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับ

กระแสเงินสด 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย 

และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มี

การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�     

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่ อตัราดอกเบี�ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ�นลง    

 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี � ปี ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.8 - - 218.1 4.4 225.3 0.25 - 1.25 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - - 443.7 0.75 - 5.15 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - - 408.5 2.22 - 5.35 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 54.0 0.1 - - - 54.1 1.10 - 6.50 

ตราสารทุน - - - - 2,872.3 2,872.3 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 2.5 5.1 - - 7.7 5.50 - 14.5 

คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 371.9 371.9 - 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 610.4 610.4 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                                

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 201.4 201.4 - 

ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - - - 149.9 149.9 - 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั        

หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั        

    - สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,492.5 1,492.5 - 

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

 งบการเงินรวม 

 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�     

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่ อตัราดอกเบี�ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ�นลง    

 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี � ปี ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3.0 - - 225.6 1.2 229.8 0.25 - 1.25 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - - 685.9 0.83 - 5.15 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 - 0.1 434.1 1.89 - 5.35 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 159.9 42.2 - - - 202.1 1.10 - 6.50 

ตราสารทุน - - - - 1,940.2 1,940.2 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 1.6 5.5 - - 7.2 5.50 - 14.5 

คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 280.3 280.3 - 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 523.3 523.3 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                            

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 96.1 96.1 - 

ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - - - 215.1 215.1 - 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั        

หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั                            

- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ                   

คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,171.2 1,171.2 - 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�     

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่ อตัราดอกเบี�ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ�นลง    

 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี � ปี ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.8 - - 217.2 4.2 224.2 0.25 - 1.25 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - - 443.7 0.75 - 5.15 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - - 408.5 2.22 - 5.35 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 13.0 0.1 - - - 13.1 1.10 - 1.75 

ตราสารทุน - - - - 2,872.3 2,872.3 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 2.5 5.1 - - 7.7 5.50 - 14.5 

คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 371.9 371.9 - 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 610.2 610.2 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                            

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 201.4 201.4 - 

ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - - - 151.8 151.8 - 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั        

หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั                            

- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ                   

คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,491.8 1,491.8 - 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�     

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่ อตัราดอกเบี�ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ�นลง    

 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบี�ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี � ปี ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3.0 - - 223.2 1.1 227.3 0.25 - 0.80 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - - 685.9 0.83 - 5.15 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 - 0.1 434.1 1.89 - 5.35 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 156.2 0.1 - - - 156.3 1.10 - 1.90 

ตราสารทุน - - - - 1,940.2 1,940.2 - 

เงินใหกู้ย้มื 0.1 1.6 5.5 - - 7.2 5.50 - 14.5 

คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - 280.3 280.3 - 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภัย        

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 523.1 523.1 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                      

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 96.1 96.1 - 

ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - - - 215.9 215.9 - 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั        

หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั                        

- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ                    

คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,170.9 1,170.9 - 

เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 506.6 506.6 - 
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ข. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของ

ตราสารทุน ซึ�งอาจทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีความเสี�ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์� งราคาจะ

เปลี�ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

บริษทัฯได้บริหารความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset 

Allocation) แบบผสมผสานเพื�อกระจายความเสี�ยง จะให้นํ� าหนักกบัการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานกังาน 

คปภ. ที� เน้นการลงทุนอย่างระมัดระวงัและปลอดภัย บริษัทฯได้วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงั

สินทรัพย  ์(Asset Class) ประเภทต่างๆ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในบริษทัที�มีความมั�นคงสูง สร้าง

รายไดแ้ละกาํไรค่อนขา้งสมํ�าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูงซึ� งจะช่วยสร้าง

ผลตอบแทนในระดบัสูง 

32.2.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้

เมื�อครบกาํหนด เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอ

ตามความตอ้งการในเวลาที�เหมาะสม ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้บริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องโดยมีคณะกรรมการบริษทัติดตามควบคุมให้

อตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ตามเกณฑ์ที�กาํหนด เป็นประจาํทุกเดือน และกาํหนดให้มีหน่วยงานที�รับผิดชอบ

ติดตามกระแส เงินสดเป็นรายวนั ทั�งนี�สามารถอธิบายเพิ�มเติมถึงกิจกรรมดาํเนินการในส่วนต่างๆ ไดด้งันี�  

- ทาํการประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั�งเป็นตวัแทนและ Broker 

- จดัเก็บเบี�ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

- สร้างระบบติดตามเก็บเบี�ยที�เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker  
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 วนัที�ครบกาํหนดของสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที�            

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.8 - - 222.5 225.3 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - 443.7 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - 408.5 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 54.0 0.1 - - 54.1 

ตราสารทุน - - - 2,872.3 2,872.3 

เงินใหกู้ยื้ม 0.1 2.5 5.1 - 7.7 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 371.9 - - - 371.9 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภยั      

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 610.4 - - - 610.4 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง

สินไหมทดแทน 157.9 43.5 - - 201.4 

ลูกหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ 149.9 - - - 149.9 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั      

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยั - สาํรอง                 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน

คา้งจ่าย 993.9 498.6 - - 1,492.5 

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

 งบการเงินรวม 

 2561 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.0 - - 226.8 229.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - 685.9 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 0.1 434.1 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 159.9 42.2 - - 202.1 

ตราสารทุน - - - 1,940.2 1,940.2 

เงินใหกู้ยื้ม 0.1 1.6 5.5 - 7.2 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 280.3 - - - 280.3 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภยั      

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 523.3 - - - 523.3 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ- สาํรอง

สินไหมทดแทน 69.8 26.3 - - 96.1 

ลูกหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ 215.1 - - - 215.1 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั      

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยั - สาํรอง                 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย 797.3 373.9 - - 1,171.2 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.8 - - 221.4 224.2 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 140.0 293.7 10.0 - 443.7 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 155.9 200.4 52.2 - 408.5 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 13.0 0.1 - - 13.1 

ตราสารทุน - - - 2,872.3 2,872.3 

เงินใหกู้ยื้ม 0.1 2.5 5.1 - 7.7 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 371.9 - - - 371.9 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภยั      

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 610.2 - - - 610.2 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง

สินไหมทดแทน 157.9 43.5 - - 201.4 

ลูกหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ 151.8 - - - 151.8 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั      

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยั - สาํรอง               

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย 993.5 498.3 - - 1,491.8 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.0 - - 224.3 227.3 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 324.0 351.9 10.0 - 685.9 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 160.1 192.1 81.8 0.1 434.1 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 156.2 0.1 - - 156.3 

ตราสารทุน - - - 1,940.2 1,940.2 

เงินใหกู้ยื้ม 0.1 1.6 5.5 - 7.2 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 280.3 - - - 280.3 

สินทรัพย์ตามสัญญาประกนัภยั      

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 523.1 - - - 523.1 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง

สินไหมทดแทน 69.8 26.3 - - 96.1 

ลูกหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ 215.9 - - - 215.9 

หนี�สินตามสัญญาประกนัภยั      

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยั - สาํรอง              

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย 797.0 373.9 - - 1,170.9 

เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 506.6 - - - 506.6 
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32.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 30.7 30.7 - - 30.7 

หุน้ทุน 311.0 311.0 - - 311.0 

หน่วยลงทุน 8.4 8.4 - - 8.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 81.8 - 81.8 - 81.8 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 408.5 - 408.5 - 408.5 

หุน้ทุน 96.7 96.7 - - 96.7 

หน่วยลงทุน 2,452.5 216.8 2,235.7 - 2,452.5 

สินทรัพย์ทางการเงินที�ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม  

    

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.3 225.3 - - 225.3 

เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหนี� รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 331.2 - 337.0 - 337.0 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน 54.1 54.1 - - 54.1 

เงินลงทุนทั�วไป 3.7 - - 263.8 263.8 

เงินใหกู้ย้ืม 7.7 - - 7.7 7.7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้      

หุน้ทุน 231.3 231.3 - - 231.3 

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 90.3 - 90.3 - 90.3 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 434.1 - 434.1 - 434.1 

หุน้ทุน 112.0 112.0 - - 112.0 

หน่วยลงทุน 1,593.1 170.0 1,423.1 - 1,593.1 

สินทรัพย์ทางการเงินที�ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม  

    

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 229.8 229.8 - - 229.8 

เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหนี� รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 595.6 - 596.1 - 596.1 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน 202.1 202.1 - - 202.1 

เงินลงทุนทั�วไป 3.7 - - 252.8 252.8 

เงินใหกู้ยื้ม 7.2 - - 7.2 7.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 30.7 30.7 - - 30.7 

หุน้ทุน 311.0 311.0 - - 311.0 

หน่วยลงทุน 8.4 8.4 - - 8.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 81.8 - 81.8 - 81.8 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 408.5 - 408.5 - 408.5 

หุน้ทุน 96.7 96.7 - - 96.7 

หน่วยลงทุน 2,452.5 216.8 2,235.7 - 2,452.5 

สินทรัพย์ทางการเงินที�ต้องเปิดเผย       

มูลค่ายุติธรรม  

    

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224.2 224.2 - - 224.2 

เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 331.2 - 337.0 - 337.0 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน 13.1 13.1 - - 13.1 

เงินลงทุนทั�วไป 3.7 - - 263.8 263.8 

เงินใหกู้ย้ืม 7.7 - - 7.7 7.7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้      

หุน้ทุน 231.3 231.3 - - 231.3 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 90.3 - 90.3 - 90.3 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 434.1 - 434.1 - 434.1 

หุน้ทุน 112.0 112.0 - - 112.0 

หน่วยลงทุน 1,593.1 170.0 1,423.1 - 1,593.1 

สินทรัพย์ทางการเงินที�ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม  

    

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227.3 227.3 - - 227.3 

เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหนี� รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 595.6 - 596.1 - 596.1 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน 156.3 156.3 - - 156.3 

เงินลงทุนทั�วไป 3.7 - - 252.8 252.8 

เงินใหกู้ย้ืม 7.2 - - 7.2 7.2 

การจดัลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นไป

ตามที�กาํหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.21 

วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กับลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้

วธีิการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงันี�  

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

และเงินฝากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี�แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที�

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยหรือตลาดอื�น 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด กรณีที�เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่

ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book value)  

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมที�ใช้อตัราดอกเบี� ยแบบคงที� ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแส

เงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยปัจจุบนั 

33. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนื�องเพื�อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ

การดาํรงเงินกองทุนตามความเสี�ยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ประจาํปีของบริษทัฯ เพื�อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 

2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั� งสิ� น 60.6 ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายในวันที�                 

22 พฤษภาคม 2563 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2563 
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สำนักงานสาขา

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
71 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 1231   แฟกซ : 02-6950808 

สาขากาญจนบุรี
65/35 ม.9 ถ.เสนบายพาส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

โทร. 034-515004-5  แฟกซ 034-515006

สาขากำแพงเพชร
781/7 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-717824  แฟกซ 055-717825 

สาขาขอนแกน
92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

โทร. 043-347070  แฟกซ 043-347071

สาขาจันทบุรี
90/7 ม.11 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 

22000

โทร. 039-418009  แฟกซ 039-418010

สาขาชลบุรี
136/88-89 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทร. 038-286946 แฟกซ 038-286802

สาขาเชียงราย
478/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

57100 

โทร. 053-166561  แฟกซ 053-166562

สาขาตาก
154/10 ม.6 ต.ไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

โทร. 055-540445  แฟกซ 055-540446

สาขานครราชสีมา
1528 ม.4 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทร. 044-244345 แฟกซ 044-251402

สาขานครศรีธรรมราช
43/8 ม.11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร. 075-466360-1 แฟกซ 075-466362

สาขานครสวรรค
132/13 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 

โทร. 056-245225 แฟกซ 056-245226 

สาขาปตตานี
44 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปตตานี จ.ปตตานี 94000

โทร. -   แฟกซ -

สาขาหัวหิน
57/1 ซ.หมูบานบอฝาย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 

โทร. 032-547232-3  แฟกซ 032-522520

สาขาพัทยา
392/91 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร. 038-716947-8 แฟกซ 038-716949

สาขาพิษณุโลก
206/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 

โทร. 055-282802  แฟกซ 055-282803

สาขาภูเก็ต
92/31 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร. 076-540852-3 แฟกซ 076-540854

สาขามหาสารคาม
290-290/1 ม.11 ถ.ถีนานนท ต.เก้ิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

44000 

โทร. 043-706901 แฟกซ 043-706902, 043-706904
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สาขาแมสอด
81/14 ถ.สายเอเซีย ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 63110

โทร. 055-531553 แฟกซ 055-531554

สาขาระยอง
70/16-17 ถ.สาย36 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทร. 038-015757  แฟกซ 038-015758

สาขาราชบุรี
73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 

โทร. 032-332254   แฟกซ 032-332253

สาขาลำพูน
152/1 ม.11 ถ.ลำปาง - เชียงใหม ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 

โทร. 053-982522-3  แฟกซ 053-982523

สาขาสงขลา
84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร (ทล.414) ต.คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

90110 

โทร. 074-580620-1  แฟกซ 074-580622

สาขาสระบุรี
175/30-33 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 

โทร. 036-379234  แฟกซ 036-379485

สาขาสระบุรี 2
67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 

โทร. 036-230935  แฟกซ 036-230401

สาขาสำนักงานบริการสนามบินสุวรรณภูมิ
999 อาคารสำนักงานตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศ เขตปลอดภาษี ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ หอง 5 ชั้น 4 อาคาร AO – 4 ม.7 ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

โทร. 02-1348036-8 แฟกซ 02-1348039

สาขาสุราษฏรธานี
118/38 ม.1 ถ.สุราษฎรธานี - กองบิน 7 ต.วัดประดู อ.เมือง 

จ.สุราษฎรธานี 84000

โทร. 077-380988, 077-380989     แฟกซ 077-380990

สาขาสุรินทร
100 ม.2 ถ.เล่ียงเมืองสุรินทร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000 

โทร. 044-531835 แฟกซ 044-531835

สาขาอุดรธานี
200/223 ม.5 ต.สามพราว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 

โทร. 042-211700-1 แฟกซ 042-211702

สาขาอุบลราชธานี
902 ม.10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

โทร. 045-285095, 045-285198     แฟกซ 045-285129

สาขาดอนเมือง
อาคารผูโดยสาร อาคาร 2 ช้ัน 3 เลขท่ี 222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. -   แฟกซ -



คิดเผื�อเพื�อทุกชีวิต

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
THAIVIVAT INSURANCE PCL. 71 Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

Tel 1231 | Fax 02-695080871 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.thaivivat.co.th




