บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ5 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที5 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี5ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที5สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี:แสดงฐานะการเงิน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพาะของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที5ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที5กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที5
เกี5ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื5นๆตามที5ระบุใน
ข้อกําหนดนั:นด้วย ข้าพเจ้าเชื5 อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที5ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื5อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื" องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื5 องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื5 องต่างๆที5มีนยั สําคัญที5สุดตามดุลยพินิจเยีย5 งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื5 องเหล่านี:มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั:งนี: ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื5 องเหล่านี:
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที5ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ5 งได้รวมความรับผิดชอบที5เกี5ยวกับเรื5 องเหล่านี:ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที5ออกแบบมาเพื5อตอบสนองต่อการประเมินความเสี5 ยงจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ5 งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื5 องเหล่านี:ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื5 องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื5 องมีดงั ต่อไปนี:
การรั บรู้รายได้ ค่าเบียประกันภัยรั บ
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับจํานวน 6,333 ล้านบาท ซึ5 งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อยและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก ซึ5 งค่าเบี:ยประกันภัยที5เรี ยกเก็บจากลูกค้ามี
ความหลากหลายและต้องอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก ดังนั:น ข้าพเจ้าจึงให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที5ถูกต้องและเกิดขึ:นจริ ง
ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทําความเข้าใจ ประเมินและสุ่ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที5เกี5ยวข้องกับการขายเบี:ยประกันภัย การคํานวณเบี:ยประกันภัยรับ
และการรับรู ้รายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ ม
ทดสอบการปฎิบตั ิตามการควบคุมภายในที5ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์และเอกสารประกอบรายการเพื5อ
ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ค่าเบี:ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื5อนไขที5ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ
สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที5รับรู ้เป็ นรายได้
ของกลุ่มบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ: นงวด นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้วเิ คราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับที5รับรู ้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่ มทดสอบรายการบันทึกบัญชีที5
เกี5ยวข้องกับรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับที5ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว5 ไป
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หนีสิ นจากสั ญญาประกันภัย - สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
หนี:สินจากสัญญาประกันภัย - สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายเป็ นบัญชีที5มีความสําคัญ
ในงบการเงิน โดย ณ วันที5 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย จํานวน 2,123 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 30 ของหนี:สินรวม) บัญชีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายจะรวมทั:งในส่ วนของความเสี ยหายที5เกิดขึ:นและได้รับรายงานแล้วและความเสี ยหายที5
เกิดขึ:นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ5 งการประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ:นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯตามวิธีการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ข้อสมมติหลักที5ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หารในการประมาณการอย่างสู ง ดังนั:น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากนี: สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายดังกล่าวยังเกี5ยวเนื5องโดยตรงกับสํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยกคืนจาก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ซึ5 งจํานวนดังกล่าวคํานวณขึ:นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยเช่นเดียวกัน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสาํ รองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อจํานวน 155 ล้านบาท
ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทําความเข้าใจ ประเมินและสุ่ มทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี5ยวกับการรับเรื5 องค่าสิ นไหม
ทดแทน การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน การตั:งประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่าย และการรับประกันภัยต่อ โดยการสอบถามผูบ้ ริ หารเกี5ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที5ใช้ในการประมาณการ
โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สุ่ มทดสอบข้อมูลการเรี ยกร้องกับแฟ้มสิ นไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลความถี5ของการเกิดความเสี ยหายและขนาดของความเสี ยหายที5เกิดขึ:นต่อครั:ง นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สอบทาน
รายงานการคํานวณประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที5จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยว่าสอดคล้องกับ
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที5ต: งั ไว้ในบัญชี ประเมินข้อสมมติ วิธีการที5ใช้ในการคํานวณ สุ่ มทดสอบข้อมูลที5
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้และเปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที5ใช้ในปี ก่อน นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั:ง
ประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อด้วย
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ข้ อมูลอื"น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื5น ซึ5 งรวมถึงข้อมูลที5รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที5แสดงอยูใ่ นรายงานนั:น) ซึ5 งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที5ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน: ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื5นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื5อมัน5 ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื5นนั:น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที5เกี5ยวเนื5องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื5นนั:นมี
ความขัดแย้งที5มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที5ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื5นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื5อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที5กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที5
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื5 อสารเรื5 องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลทราบเพื5อให้มี
การดําเนิ นการแก้ไขที5เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ" นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที5รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี: โดยถูกต้องตามที5ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี5ยวกับการควบคุมภายในที5ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื5อให้สามารถ
จัดทํา งบการเงินที5ปราศจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื5อง
การเปิ ดเผยเรื5 องที5เกี5ยวกับการดําเนินงานต่อเนื5 องในกรณี ที5มีเรื5 องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที5ดาํ เนินงานต่อเนื5 องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั:งใจที5จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื5 องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลมีหน้าที5ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื5อให้ได้ความเชื5 อมัน5 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ5 ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื5 อมัน5 อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื5 อมัน5
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที5มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื5อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี:
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย5 ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี: ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี5 ยงที5อาจมีการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื5อตอบสนองต่อความ
เสี5 ยงเหล่านั:น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที5เพียงพอและเหมาะสมเพื5อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี5 ยงที5ไม่พบข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ5 งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่า
ความเสี5 ยงที5เกิดจากข้อผิดพลาด เนื5 องจากการทุจริ ตอาจเกี5ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั:งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที5ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี5ยวกับระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื5อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื5อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที5ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที5เกี5ยวข้องที5ผบู ้ ริ หารจัดทํา
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• สรุ ปเกี5ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที5ดาํ เนิ นงานต่อเนื5องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที5ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที5มีสาระสําคัญที5เกี5ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที5อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื5องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที5มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที5เกี5ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที5เปลี5ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ:นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที5ได้รับจนถึงวันที5ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื5 องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื: อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที5เกี5ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที5เกิดขึ:นโดยถูกต้องตามที5ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที5เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี5ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื5อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลในเรื5 องต่างๆซึ5 งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที5ได้วางแผนไว้ ประเด็นที5มีนยั สําคัญที5พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที5มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที5เกี5ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลเกี5ยวกับความสัมพันธ์ท: งั หมดตลอดจนเรื5 องอื5นซึ5 ง
ข้าพเจ้าเชื5 อว่ามีเหตุผลที5บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที5
ข้าพเจ้าใช้เพื5อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื5 องทั:งหลายที5สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื5 องต่าง ๆ ที5มีนยั สําคัญที5สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื5 องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื5 องเหล่านี:ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื5 องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที5ยากที5จะเกิดขึ:น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื5 อสารเรื5 องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที5ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื5 อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี:

ณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4812
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

7
8

745,844,663
947,144,113
17,124,975
386,029,716
46,871,177
4,380,655,300
756,017,811
4,071,757
326,551,230
15,840,000
29,703,059
210,408,991
978,786,601
8,845,049,393

332,677,458
754,286,829
14,108,255
427,847,412
178,405,004
3,865,601,145
695,222,022
6,231,917
332,452,239
16,800,000
15,966,544
179,924,636
1,025,775,974
7,845,299,435

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี%ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี%จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี%
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี%ยค้างรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที7ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื7น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ7งของงบการเงินนี%

9
10
11
12
14
15
16
17
18.1
19

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
737,770,587
946,772,264
12,903,066
386,029,716
48,318,967
4,338,515,916
756,017,811
4,071,757
87,200,000
325,308,603
22,398,244
210,408,991
976,960,059
8,852,675,981

329,948,597
754,057,612
12,141,460
427,847,412
179,804,575
3,819,936,601
695,222,022
6,231,917
67,200,000
331,043,296
15,966,544
179,924,636
1,023,417,464
7,842,742,136

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี0สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี0สิน
หนี%สินจากสัญญาประกันภัย
20
เจ้าหนี%บริ ษทั ประกันภัยต่อ
21
หนี%สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
22
หนี%สินอื7น
23
รวมหนี0สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที7ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
24
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื7นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี7ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
13
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที7เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที7ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 15.2
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี0สินและส่ วนของเจ้ าของ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

5,461,598,022
355,748,382
764,195
115,185,052
101,765,624
1,009,135,572
7,044,196,847

5,023,161,995
459,782,660
32,539,311
116,778,057
867,278,655
6,499,540,678

5,457,074,493
355,748,382
764,195
115,185,052
101,765,624
999,371,605
7,029,909,351

5,019,917,126
459,782,660
32,539,311
116,778,057
862,782,793
6,491,799,947

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

30,300,000
1,113,476,840

30,300,000
690,278,577

30,300,000
1,133,960,004

30,300,000
698,357,966

191,706,619
(13,829,382)
1,788,454,084
12,398,462
1,800,852,546
8,845,049,393
-

155,484,216
(10,669,013)
1,332,193,787
13,564,970
1,345,758,757
7,845,299,435
-

191,706,619
1,822,766,630
1,822,766,630
8,852,675,981
-

155,484,216
1,350,942,189
1,350,942,189
7,842,742,136
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ7งของงบการเงินนี%

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบียประกันภัยที*ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ*มจากปี ก่อน
เบียประกันภัยที*ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
25
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากเครื* องมือทางการเงิน
26
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเครื* องมือทางการเงิน
27
รายได้อื*น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื*น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
28
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
30
รวมค่ าใช้ จ่าย
29
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18.2
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของงบการเงินนี

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6,332,882,249
(615,882,070)
5,717,000,179
(299,810,442)
5,417,189,737
127,528,424
88,755,975
103,773,397

5,985,825,664
(648,956,292)
5,336,869,372
(796,568,660)
4,540,300,712
140,375,724
71,459,090
(19,089,551)

6,329,647,718
(615,882,070)
5,713,765,648
(299,832,869)
5,413,932,779
127,528,424
86,038,814
103,773,397

5,982,238,201
(648,956,292)
5,333,281,909
(796,614,904)
4,536,667,005
140,375,724
68,628,108
(19,089,551)

3,797,172
13,105,006
5,754,149,711

(47,426,363)
8,024,211
4,693,643,823

3,797,172
13,370,714
5,748,441,300

(47,426,363)
8,280,378
4,687,435,301

3,248,860,868
(197,167,371)
1,004,188,196
321,031,697
786,674,517
95,320
688,983
5,164,372,210
589,777,501
(117,773,084)
472,004,417

3,191,825,864
(489,282,193)
942,171,843
351,881,336
597,767,468
109,456
3,149,598
4,597,623,372
96,020,451
(18,350,934)
77,669,517

3,246,117,309
(197,167,371)
1,003,839,516
320,749,662
771,836,918
660,497
5,146,036,531
602,404,769
(117,773,084)
484,631,685

3,189,298,685
(489,282,193)
941,725,965
351,538,801
594,250,242
3,113,252
4,590,644,752
96,790,549
(18,350,934)
78,439,615

บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:
รายการที*จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที*เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารหนี ที*วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที*จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษี (ขาดทุน)
รายการที*จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ที*กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที*จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี (ขาดทุน)
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
ส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที*เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย (ขาดทุน)

15.2

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ (ขาดทุน)
ส่ วนที*เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย (ขาดทุน)

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของงบการเงินนี

2564

2563

(4,103,384)

2,097,974

-

-

(6,054,527)
1,210,906

10,264,521
(2,052,904)

(6,054,527)
1,210,906

10,264,521
(2,052,904)

(8,947,005)

10,309,591

(4,843,621)

8,211,617

49,573,950
16,221,496
(13,159,089)

(167,618,707)
3,297,492
32,864,243

49,573,950
16,221,496
(13,159,089)

(167,618,707)
3,297,492
32,864,243

52,636,357
43,689,352

(131,456,972)
(121,147,381)

52,636,357
47,792,736

(131,456,972)
(123,245,355)

515,693,769

(43,477,864)

532,424,421

(44,805,740)

472,227,910

77,900,547

484,631,685

78,439,615

(223,493)
472,004,417

(231,030)
77,669,517

516,860,277

(43,732,227)

532,424,421

(44,805,740)

(1,166,508)
515,693,769

254,363
(43,477,864)

1.56

0.26

1.60

0.26

32

บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี*ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื*น
รายได้อื*น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื*น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดรับ - สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินสดจ่าย - สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม# ขึน! (ลดลง)
ผลต่ างจากอัตราแลกเปลีย# นทีย# ังไม่ เกิดขึน!
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม# ขึน! สุ ทธิ
ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันสิ!นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

6,142,291,818
(245,562,258)
44,490,975
41,754,697
918,590
5,364,257
(2,991,512,851)
(55,389,538)
(960,046,129)
(315,621,139)
(663,737,825)
(77,911,685)
3,714,362,875
(4,129,667,300)
509,734,487

5,608,660,040
(37,460,113)
40,145,068
29,550,891
1,423,690
6,516,941
(2,640,984,536)
(53,577,955)
(938,882,013)
(348,737,531)
(577,613,283)
(64,205,499)
6,114,023,028
(6,930,693,878)
208,164,850

6,137,354,740
(244,224,291)
44,144,090
41,754,697
918,590
5,382,532
(2,989,731,357)
(55,349,029)
(959,481,299)
(315,339,103)
(655,230,020)
(77,911,598)
3,713,446,663
(4,129,667,300)
516,067,315

5,603,273,806
(35,951,160)
32,392,601
29,550,891
1,423,690
6,518,984
(2,638,448,740)
(53,543,575)
(938,038,427)
(348,394,996)
(575,462,508)
(64,205,499)
6,114,023,028
(6,927,193,878)
205,944,217

(20,339,267)
(15,753,767)
765,135
(35,327,899)

(32,351,212)
(7,894,623)
889,762
(39,356,073)

(20,000,000)
(19,730,067)
(8,812,578)
765,135
(47,777,510)

(32,348,985)
(7,894,623)
889,762
(39,353,846)

(589,466)
(60,599,980)
(61,189,446)
(155,935)
801,749
413,862,956
(695,751)
332,677,458
745,844,663
-

(541,740)
(60,599,980)
(61,141,720)
31,481
(90,058)
107,608,480
(226,270)
225,295,248
332,677,458
-

(60,599,980)
(60,599,980)
801,749
408,491,574
(669,584)
329,948,597
737,770,587
-

(60,599,980)
(60,599,980)
(90,058)
105,900,333
(176,624)
224,224,888
329,948,597
-

บริษทั ประกันภัย ไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สําหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 12.3)
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 12.3)
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ น้ ทีออก ส่ วนเกิน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ น้ สามัญ
303,000,000
163,800,007
303,000,000
163,800,007
303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการ
ตราสารหนี
ตราสารทุนที
กําไรสะสม
แปลงค่า
ทีวัดมูลค่า
กําหนดให้วดั
งบการเงิน
จัดสรรแล้ว ยุติธรรมผ่าน มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ทีเป็ นเงินตรา
สํารองตาม
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
ต่างประเทศ
กฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เบ็ดเสร็ จอืน
เบ็ดเสร็ จอืน
รวม
30,300,000
667,270,238
9,191,207
275,246,136
284,437,343
(12,281,594)
77,900,547
2,637,994
8,211,617
(134,094,966) (125,883,349)
1,612,581
80,538,541
8,211,617
(134,094,966) (125,883,349)
1,612,581
3,069,778
(3,069,778)
(3,069,778)
(60,599,980)
30,300,000
690,278,577
17,402,824
138,081,392
155,484,216
(10,669,013)
30,300,000
30,300,000
-

690,278,577
472,227,910
12,977,197
485,205,107
(1,406,864)
(60,599,980)
1,113,476,840
-

17,402,824
(4,843,621)
(4,843,621)
12,559,203

138,081,392
39,659,160
39,659,160
1,406,864
179,147,416

155,484,216
34,815,539
34,815,539
1,406,864
191,706,619
-

(10,669,013)
(3,160,369)
(3,160,369)
(13,829,382)
-

ส่ วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รวมส่ วนของ
ทีไม่มีอาํ นาจ
ผูถ้ ือหุ น้
ควบคุมของ
ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
1,436,525,994
13,310,607
77,900,547
(231,030)
(121,632,774)
485,393
(43,732,227)
254,363
(60,599,980)
1,332,193,787
13,564,970

รวมส่ วนของ
เจ้าของ
1,449,836,601
77,669,517
(121,147,381)
(43,477,864)
(60,599,980)
1,345,758,757

1,332,193,787
472,227,910
44,632,367
516,860,277
(60,599,980)
1,788,454,084
-

1,345,758,757
472,004,417
43,689,352
515,693,769
(60,599,980)
1,800,852,546
-

13,564,970
(223,493)
(943,015)
(1,166,508)
12,398,462
-

บริษทั ประกันภัย ไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ1นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 12.3)
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 12.3)
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ น้ ทีออก
และชําระแล้ว
303,000,000
303,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
30,300,000
30,300,000

ยังไม่ได้จดั สรร
674,810,559
78,439,615
2,637,994
81,077,609
3,069,778
(60,599,980)
698,357,966

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

30,300,000
30,300,000
-

698,357,966
484,631,685
12,977,197
497,608,882
(1,406,864)
(60,599,980)
1,133,960,004
-

องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี
ตราสารทุนที
ทีวัดมูลค่า
กําหนดให้วดั
ยุติธรรมผ่าน
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
เบ็ดเสร็ จอืน
รวม
9,191,207
275,246,136
284,437,343
8,211,617
(134,094,966)
(125,883,349)
8,211,617
(134,094,966)
(125,883,349)
(3,069,778)
(3,069,778)
17,402,824
138,081,392
155,484,216
17,402,824
(4,843,621)
(4,843,621)
12,559,203

138,081,392
39,659,160
39,659,160
1,406,864
179,147,416

155,484,216
34,815,539
34,815,539
1,406,864
191,706,619
-

รวมส่ วนของเจ้าของ
1,456,347,909
78,439,615
(123,245,355)
(44,805,740)
(60,599,980)
1,350,942,189
1,350,942,189
484,631,685
47,792,736
532,424,421
(60,599,980)
1,822,766,630
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ%นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว& ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนซึ# งจัดตั&งและมี ภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั มาแฟม จํากัด ซึ# งเป็ นบริ ษทั ที#จดทะเบียนจัดตั&งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ดังกล่าวถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯในอัตราร้ อยละ 48.07 ของทุ นออกจําหน่ ายและ
ชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย ที#อยูต่ ามที#จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี#เลขที# 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื% อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื& อไวรัสโคโรนา 2019 ที#ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ&นอย่างต่อเนื# อง
โดยมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ รกิ จ ในหลายภาคส่ วนไม่ ว่าจะทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทํา ให้ เกิ ด การชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและเกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ# งความไม่แน่นอน
และอาจส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ในอนาคต ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี#ยวกับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการหนี& สินและหนี&สินที#อาจเกิดขึ&นอย่างต่อเนื# อง ทั&งนี& ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและ
ดุ ลยพิ นิจในประเด็นต่ าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซึ# งต้องมี การประมาณการอย่างต่อเนื# องหาก
สถานการณ์มีการเปลี#ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี& จดั ทําขึ&นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที# กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทําขึ& นตามวิธีการบัญชี เกี# ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที#เกี# ยวข้องซึ# ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไป
ตามรู ปแบบงบการเงิ นที# กาํ หนดในประกาศ คปภ. เรื# อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื# อนไขและระยะเวลาในการ
จัด ทําและยื#น งบการเงิ น และรายงานเกี# ย วกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ประกัน วิน าศภัย (ฉบับ ที# 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที# 4 เมษายน 2562
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งบการเงินนี&ได้จดั ทําขึ&นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื#นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที# บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี&
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงิ นรวมนี& ได้จดั ทําขึ&นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
(ซึ# งต่ อ ไปนี& เรี ย กว่า “บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ัท ย่อ ย (ซึ# งต่ อ ไปนี& เรี ย กว่า “บริ ษ ัท ย่อย”) (รวมเรี ย กว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี&
ชื#อบริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
บริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชนั#
โซลูชน#ั จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั&งขึ&นใน
ประเทศ

การรับประกัน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
วินาศภัย
ประชาชนลาว
บริ การเทคโนโลยี
ไทย
ในด้านการ
ประกันวินาศภัย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
70.0
70.0
100.0

-

ตามที#กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างไตรมาสที# 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯได้จดั ตั&ง
และลงทุนในบริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิ ชนั# โซลูชนั# จํากัด ด้วยสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน จึงถื อว่าบริ ษทั ดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯจึงนํางบการเงินบริ ษทั ย่อยมา
รวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั&งแต่วนั ที# 8 มกราคม 2564 ซึ# งเป็ นวันที#บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุ ม
บริ ษทั ย่อยนั&น
(ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที#เข้าไปลงทุนหรื อถือเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมี ส่ วนได้เสี ย ในผลตอบแทนของกิ จการที# เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อาํ นาจในการสั# งการ
กิจกรรมที#ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั&นได้
(ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั&งแต่วนั ที#บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที#บริ ษทั ฯสิ& นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั&น
(ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ&นโดยใช้นโยบายการบัญชีที#สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

2

(จ) สิ นทรัพย์และหนี& สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ# งจัดตั&งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี# ยน ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี# ยนถัวเฉลี#ยรายเดื อน ผลต่างซึ# งเกิ ดขึ&นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี#ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของ
(ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที#มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี&แล้ว
(ช) ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที# ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุ นและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที# ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ& ริ&มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มใน
หรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข& ึนเพื#อให้มีเนื& อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี# ย วกับ วิธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ก ับ ผู ใ้ ช้
มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ น& ี ไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ& ะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีม& ีรอบระยะเวลาบัญชี ทเี& ริ&มในหรื อหลัง
วันที& 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ# งจะมีผลบังคับ
ใช้สําหรับงบการเงิ นที#มีรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข& ึนเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี# ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว# คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื# อ ว่า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี& จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
4.

นโยบายการบัญชี ทสี& ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
(ก) เบี&ยประกันภัยรับ
เบี&ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี&ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี&ยประกันภัยต่อรับหัก
ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที#ยกเลิกและการส่ งคืนเบี&ยประกันภัย
เบี& ยประกันภัยรับ โดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที# ที# มีผลบังคับ ใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอย
รับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี& ยประกันภัยต่อรั บถื อเป็ นรายได้เมื# อบริ ษทั ฯได้รับ ใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้ เป็ นรายได้เมื# อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อที#มีอายุการคุ ม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
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(ค) รายได้จากการลงทุน
ดอกเบียรั บ
รายได้ดอกเบี&ยรับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอตั ราดอกเบี&ยที#แท้จริ ง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชี ข& นั ต้น
ของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นมาคู ณ กับ อัตราดอกเบี& ยที# แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที# เกิ ดการ
ด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที#จะนํามูลค่าตามบัญชี สุทธิ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผื#อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น) มาคูณกับอัตราดอกเบี&ยที#แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บจากเงินลงทุน
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
(ง) กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากเครื# องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายหรื อตัดรายการออกจากบัญชี ของตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย ตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นและตราสารทุนที#
วัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ น ซึ# งบริ ษทั ฯรับรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที# เกิ ด
รายการ
(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน และตราสารอนุพนั ธ์
4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี& ย ประกัน ภัย ต่ อ จ่ า ยจากการเอาประกัน ภัย ต่ อ รั บ รู ้ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยเมื# อ ได้โ อนความเสี# ย งจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นการเอาประกันต่อที#มีอายุการคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
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(ข) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจากการรั บ
ประกันภัยต่อ และสําหรับทั&งความเสี ยหายที#ได้รับรายงานแล้วและที#ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ# งแสดงตาม
มูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที# เกี# ยวข้องและรายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวด
ปั จจุบนั และงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื#น (ถ้ามี) และหักด้วยค่า
สิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู ้ เมื#อได้บนั ทึ กค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื#อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื#อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื#อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจํานวนที#ได้รับแจ้ง
(ค) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที#เกิดรายการ
ในกรณี ที# เป็ นค่ า จ้า งและค่ า บําเหน็ จ จ่ า ยสํ า หรั บ การรั บ ประกัน ภัย ที# มี อ ายุ ก ารคุ ้ม ครองเกิ น 1 ปี
จะบันทึกรายจ่ายเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ ม้ ครอง
เป็ นรายปี
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น คื อ ค่าใช้จ่ายอื#นที#เกิ ดจากการรับประกันภัย ทั&งค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน คื อ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที# ไม่เกี# ยวกับการรั บประกันภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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(ฉ) ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี&ยจากหนี& สินทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี&ย
ที#แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญา
ประกัน ภัย โดยสั ญ ญาประกัน ภัย คื อ สั ญ ญาซึ# งผู ร้ ั บ ประกัน ภัย รั บ ความเสี# ยงด้านการรั บ ประกัน ภัย ที# มี
นัยสํ า คัญ จากคู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ# ง (ผู เ้ อาประกัน ภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยหากเหตุ ก ารณ์ ในอนาคตอันไม่แน่ นอนที# ระบุ ไว้ (เหตุ การณ์ ที# เอาประกันภัย) เกิ ดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิ จารณาว่ามี การรั บ ความเสี# ยงด้านการรั บ ประกันภัยที# มี นัยสําคัญ
หรื อไม่น& นั จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที#จะต้องจ่ายกรณี ที#มีสถานการณ์ที#รับประกันภัยเกิดขึ&นกับ
ภาระผูก พัน ที# จะต้องจ่ายตามสั ญ ญาหากไม่ มี ส ถานการณ์ ที# รับ ประกัน ภัยเกิ ดขึ& น ซึ# งหากไม่ เข้าเงื# อนไข
ดังกล่ าวข้างต้น กลุ่ มบริ ษ ทั จะจัดประเภทสั ญญาประกันภัยดังกล่ าวเป็ นสัญญาการลงทุ น ซึ# งสัญญาการ
ลงทุน คือ สัญญาที#มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผูร้ ับประกันภัยมีความเสี# ยงทาง
การเงิ นแต่ไม่ได้ท าํ ให้ผูร้ ั บ ประกันภัยมี ความเสี# ยงด้านการรั บ ประกันภัยที# สําคัญ ความเสี# ยงทางการเงิ น
ได้แก่ ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ย อัตราแลกเปลี#ยน หรื อราคา
กลุ่ มบริ ษทั จัดประเภทของสั ญญาโดยประเมิ นความสําคัญของความเสี# ยงด้านการรั บประกันภัยเป็ นราย
สั ญ ญา ณ วัน เริ# ม ต้น สั ญ ญา หากสั ญ ญาใดจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย แล้ว จะยัง คงเป็ นสั ญ ญา
ประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั&งหมดถูกทําให้สิ&นสุ ดหรื อสิ& นผลบังคับ หากสัญญาใดเคย
จัดประเภทเป็ นสัญญาการลงทุ น ณ วันเริ# มต้นสัญญา อาจจะถู กจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลา
ต่อมาได้หากพบว่าความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ฯจัดประเภทสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็ นสัญญาประกันภัยระยะสั&น หมายถึง สัญญาประกันภัยที#มี
ระยะเวลาคุ ม้ ครองภายใต้สัญ ญาไม่เกิ น P ปี และไม่มีก ารรับ รองการต่ออายุอตั โนมัติและรวมถึ งสัญญา
ประกันภัยที#ให้ความคุม้ ครองโรคร้ายแรง การประกันภัยอุบตั ิเหตุ การประกันภัยสุ ขภาพที#มีระยะเวลาของ
สั ญ ญาเกิ น กว่ า 1 ปี บริ ษ ัท ฯสามารถบอกเลิ ก สั ญ ญา สามารถปรั บ เพิ# ม หรื อ ลดเบี& ยประกัน ภัย หรื อ
เปลี#ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาประกันภัยตลอดอายุสัญญาได้
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ# งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที#ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.5 เบีย% ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผื&อหนีส% งสั ยจะสู ญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื#อ
หนี& สงสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที# อ าจเกิ ด ขึ& น จากการเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ซึ# งพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี& และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี&ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ& น
รอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิ#ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.6 สิ นทรัพ ย์ จากการประกันภัยต่ อ
สิ นทรั พ ย์จากการประกันภัยต่ อประกอบด้วยสํารองประกันภัยส่ วนที# เรี ย กคื น จากการประกัน ภัย ต่ อซึ# ง
ประมาณขึ&นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้องของสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย และสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ที#
เกิดขึ&นจากการประกันภัยต่อ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือ# หนี& สงสัยจะสู ญสําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื#อมีขอ้ บ่งชี&ของการด้อยค่า
เกิ ดขึ&น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิ ดขึ&นจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์ การเก็บเงิ น
อายุของหนี&คงค้างและตามสถานะปั จจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิ#ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.7 ลูกหนีจ% ากสั ญญาประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ% ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินที#วางไว้
จากการรับประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี&ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื#น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงิน
ไม่ ไ ด้ ซึ# งพิ จารณาจากประสบการณ์ ก ารเก็ บ เงิ น และตามสถานะปั จจุ บ ันของเงิ น ค้างรั บ จากการ
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
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(ข) เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินถื อไว้
จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี# ยวกับการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี& ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื# นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ
กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิ จการเดี ยวกัน (สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
หรื อเจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื#อเข้าเงื#อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี&
(1) กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน
และ
(2) กลุ่มบริ ษทั ตั&งใจที#จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที# รับรู ้ ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ
ตั&งใจที#จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที#จ่ายชําระหนี&สิน
4.8 เครื& องมือทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน
บริ ษทั ฯจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ณ วันที# รับรู ้ รายการเริ# มแรก เป็ นสิ นทรั พย์ท างการเงิ นประเภท
ตราสารหนี& และตราสารทุ น ดังนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี&
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการเงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี& เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที#วดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุ รกิ จ (Business model) ของ
กลุ่มบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั&น โดยถือตามพื&นฐานข้อเท็จจริ งหรื อวันที#ได้มา โดยจัดประเภทเป็ น
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี& ที#ถือครองตามโมเดลธุ รกิ จแต่ไม่มีวตั ถุ ประสงค์เพื#อรับกระแสเงิ นสดตาม
สัญญา หรื อข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นทําให้เกิ ดกระแสเงิ นสดที#ไม่ได้เป็ นการ
จ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี&ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที#กาํ หนด บริ ษทั ฯจะจัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เหล่านี&รับรู ้รายการเมื#อเริ# มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
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ภายหลังจากการรับรู ้ รายการเมื#อเริ# มแรก กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี# ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ข) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#เข้าเงื#อนไขทั&งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุ รกิจที#มีวตั ถุประสงค์เพื#อ
รั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและเพื# อ ขายสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และข้อ กําหนดตามสั ญ ญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิ ดกระแสเงินสดซึ# งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี&ยจากยอด
คงเหลื อของเงิ นต้นในวันที#กาํ หนด บริ ษทั ฯจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที# วดั มู ลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น สิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี& รับรู ้รายการเมื#อเริ# มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรั บรู ้ รายการเมื# อเริ# มแรก กําไรหรื อขาดทุ นจากการเปลี# ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรม
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ส่ วนผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&นและดอกเบี&ยรับซึ# งคํานวณด้วยวิธีอตั ราดอกเบี&ยที#แท้จริ ง จะถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน เงิ นลงทุ นในตราสารหนี& ที# วดั มู ล ค่าด้วยมู ล ค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จากค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น (ถ้ามี)
(ค) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#เข้าเงื#อนไขทั&งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุ รกิจที#มีวตั ถุประสงค์เพื#อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงิน
สดซึ# งเป็ นการจ่ า ยชํา ระเพี ย งเงิ น ต้น และดอกเบี& ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที# ก ํา หนด
กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย สิ นทรัพย์ทาง
การเงินเหล่านี&รับรู ้รายการเมื#อเริ# มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที#เกิดรายการ
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายสุ ทธิ จากค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
(ถ้ามี)
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สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจัดประเภทเป็ น
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที#ต& งั ใจจะถื อไว้เพื#อค้า บริ ษทั ฯจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที#วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยไม่สามารถเปลี#ยนการจัดประเภทในภายหลังได้
การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็ นรายตราสาร
ภายหลังจากการรับรู ้รายการเมื#อเริ# มแรก กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี&จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ข) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ# งมิได้ถือไว้เพื#อค้าแต่ถือเพื#อวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ หรื อเป็ นหลักทรัพย์ที#
อาจมีความผันผวนของราคาสู ง บริ ษทั ฯจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที#กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มู ลค่ ายุติ ธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื# นโดยไม่ ส ามารถเปลี# ยนการจัดประเภทในภายหลังได้
การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็ นรายตราสาร นอกจากนี& บริ ษทั ฯจัดประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ในกองทุ นทรั สต์เพื# อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย์และโครงสร้ างพื& นฐาน (REIT และ Infrastructure
Trust) กองทุ นรวมโครงสร้ างพื&นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุ นรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property
Fund) เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ภายหลังจากการรับรู ้รายการเมื#อเริ# มแรก กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนนี&จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี& เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื#นไม่มีขอ้ กําหนดให้ประเมินการด้อยค่า
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มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื& อหลังสุ ด ณ สิ& นวันทําการ
สุ ดท้ายของงปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงิ นสดในอนาคต หรื อเที ยบเคี ยงมูลค่าตามบัญชี มู ลค่า
ยุติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์รัฐ บาลและรั ฐ วิส าหกิ จ และของตราสารหนี& ภาคเอกชนคํา นวณโดยใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี& ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)
รายได้จากเงินลงทุนและการจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ
วันที#เกิดรายการ ยกเว้นผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํ หนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นจะรับรู ้ในกําไรสะสม บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักใน
การคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เงิ นปั นผลจากเงิ นลงทุ นรับรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่เงิ นปั นผล
ดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็ นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน
การเปลี#ยนแปลงการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี&
เมื#อโมเดลธุ รกิจในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั มีการเปลี#ยนแปลงไป กลุ่มบริ ษทั
ต้องมีการเปลี# ยนแปลงการจัดประเภทรายการของเงิ นลงทุนในตราสารหนี& ใหม่ โดยจะปรับมูลค่าของเงิ น
ลงทุ นในตราสารหนี& ดงั กล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที# โอนเปลี# ยนประเภทรายการ ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชี และมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที# โอนจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นหรื อกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นแล้วแต่การจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี&ที#มีการโอนเปลี#ยนประเภท
เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบียค้ างรั บ
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และหักค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะ
เกิดขึ&น (ถ้ามี)
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ค่ าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่ าจะเกิดขึนของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสาร
หนี& ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น และเงินให้กูย้ ืมและ
ดอกเบี&ยค้างรับ ตามวิธีการทัว# ไป (General Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 9 โดย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือ# ขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&นตลอดอายุ เมื#อมีการเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี# ยงด้านเครดิตนับตั&งแต่รับรู ้รายการเมื#อ
เริ# มแรกแต่ไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิต หรื อเมื#อมีการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม หากความเสี# ยงด้านเครดิตของเครื# องมือ
ทางการเงิ นไม่มีการเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญนับตั&งแต่รับรู ้รายการเมื#อเริ# มแรก กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ ค่าเผื#อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นนั&นด้วยจํานวนเงินที#เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นใน
12 เดือนข้างหน้า
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ มบริ ษทั จะทําการประเมิ นว่าความเสี# ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญนับแต่วนั ที#รับรู ้รายการเมื#อเริ# มแรก หรื อมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อไม่ โดย
พิจารณาจากอันดับความน่ าเชื# อถือด้านเครดิ ตภายในและภายนอกของคู่สัญญา และสถานะคงค้างของการ
จ่ายชําระเป็ นสําคัญ
การวัดมู ลค่าของผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที# คาดว่าจะเกิ ดขึ& นเป็ นการคํานวณความน่ าจะเป็ นของการปฏิ บ ตั ิ
ผิดสัญญา ร้อยละของความเสี ยหายที#อาจเกิดขึ&นเมื#อลูกหนี& ปฏิบตั ิผิดสัญญาและยอดหนี&เมื#อลูกหนี&ปฏิบตั ิผิด
สัญญา การประเมินค่าความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาและความเสี ยหายที#อาจจะเกิดขึ&นเมื#อลูกหนี&
ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ตปรับปรุ งด้วยข้อมู ลที# สังเกตได้ในปั จจุ บนั และบวกกับการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที#สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล สําหรับยอดหนี&เมื#อลูกหนี& ปฏิบตั ิผิด
สัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะใช้มูลค่าตามบัญชีข& นั ต้นของสิ นทรัพย์ ณ วันที#รายงาน
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื#นหรื อสิ นทรัพย์ที#เกิดจากสัญญาที#ไม่มีองค์ประกอบเกี#ยวกับการจัดหาเงินที#มี
นัยสําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื#อผลขาดทุนที#คาดว่า
จะเกิดขึ&นตลอดอายุ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี#ยวกับสิ นทรัพย์ทางการเงินนั&นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นที#ต& งั เพิ#ม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีสิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายการเมื# อเริ# มแรกสําหรับหนี& สินทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ
และจัดประเภทหนี& สินทางการเงินเป็ นหนี&สินทางการเงินที#วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดย
ใช้วิธีอตั ราดอกเบี&ยที#แท้จริ ง ทั&งนี& ผลกําไรและขาดทุนที#เกิดขึ&นจากการตัดรายการหนี& สินทางการเงิ นและ
การตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี&ยที#แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนกําไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื#อสิ ทธิ ที#จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น& นั ได้
สิ& นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที#จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น& นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี# ยง
และผลตอบแทนเกือบทั&งหมดของสิ นทรัพย์น& นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น& นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี& สินทางการเงินก็ต่อเมื#อได้มีการปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันของหนี& สินนั&นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั&น หรื อมีการสิ& นสุ ดลงของภาระผูกพันนั&น
การหักกลบของเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี& สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื#อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจํานวนเงินที#รับรู ้ และกิจการมี
ความตั&งใจที#จะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั&งใจที#จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี&สินพร้อมกัน
4.9 ตราสารอนุพ นั ธ์ ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บรู ้ มู ลค่าเริ# มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ ดว้ ยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที# ท าํ สัญญา และวัดมู ลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้ การเปลี#ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน ทั&งนี& กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเมื#อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์
และแสดงเป็ นหนี&สินทางการเงินเมื#อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ถือตามราคาตลาด ณ สิ& นรอบระยะเวลารายงาน
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4.10 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที#แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ# การด้อย
ค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.11 ทีด& ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื& อมราคา
ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื# อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ# การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์ โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี&
อาคาร
เครื# องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20 ปี
2 - 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื# อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื# อมราคาสําหรับที#ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื#อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้ห รื อการจํา หน่ ายสิ น ทรั พ ย์ ผลกํา ไรหรื อขาดทุ น จากการ
จําหน่ ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ# งตอบแทนสุ ทธิ ที#ได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์กบั มู ลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์น& นั ) จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื#อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น& นั ออกจากบัญชี
4.12 สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื# อ การด้ อ ยค่ า สะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น& นั
กลุ่ มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที# มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น& นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื#อมีขอ้ บ่งชี& ว่า
สิ นทรัพย์น& ันเกิ ดการด้อยค่า กลุ่ มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ& นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน ไม่มีการตัดจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 2 ปี
และ 10 ปี
4.13 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ# มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ# งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที#สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที#ได้มา
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื#อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื#อใดก็ตามที#มีขอ้ บ่งชี&ของการด้อยค่าเกิดขึ&น
เพื#อวัตถุ ประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที# เกิ ดขึ& นจากการรวมกิ จการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที#ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที#ก่อให้เกิดเงินสด) ที#คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ#มขึ&นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สิ นทรัพย์ที#ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที#ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที#
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที#ก่อให้เกิดเงินสดตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชี ขาดทุนจากการ
ด้อย
ค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต
4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ ทไี& ม่ ใช่ สินทรัพ ย์ ทางการเงิน
ทุ กวัน สิ& นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษ ัท จะทําการประเมิ นการด้อยค่าของที# ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากมีขอ้ บ่งชี&วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าเมื# อ มู ล ค่ าที# ค าดว่าจะได้รับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์มี มู ล ค่ า ตํ#า กว่ามู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น& นั ทั&งนี& มูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึ ง มู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี&ที#แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที#รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น& นั และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที#รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํ หนด
มูลค่าที# คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรับรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าครั&งล่ าสุ ด โดยมู ลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ที#เพิ#มขึ&นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที#ควรจะเป็ น หาก
กิจการไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
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4.15 หนีส% ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี& สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและสํารอง
เบี&ยประกันภัย
(ก) สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที#จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื#อ
ได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการ
ประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มู ลค่ าประมาณการสิ น ไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่ เกิ นทุ นประกันของ
กรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับ
ความสู ญเสี ยที#เกิ ดขึ&นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสู ญเสี ยที#
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน และหัก มู ล ค่ าซากและการรั บ คื น อื# น ผลต่ างของประมาณการสํ ารองสิ น ไหมทดแทนที#
คํานวณได้สู งกว่าค่ าสิ น ไหมทดแทนที# ได้รับ รู ้ ไปแล้วในบัญ ชี จะรั บ รู ้ เป็ นความเสี ยหายที# เกิ ดขึ& น
แล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้กลุ่มบริ ษทั ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR)
(ข) สํารองเบี&ยประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี# ยง
ภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
(1) สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คาํ นวณจากเบี&ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีการดังนี&
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที#ยว การประกัน
อุบตั ิเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลาคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื#น

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกันภัยรับ ตั&งแต่
วันที#กรมธรรม์ประกันภัยเริ# มมีผลคุม้ ครอง
- วิธีเฉลี# ยรายวัน (วิธีเศษหนึ# งส่ วนสามร้ อย
หกสิ บห้า)
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(2) สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด เป็ นจํานวนเงิ นที# กลุ่มบริ ษทั จัดสรรไว้เพื#อชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที#ยงั มีผลบังคับอยู่
ซึ# งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยกลุ่มบริ ษทั ใช้การประมาณการที#ดีที#สุดของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะเปรี ยบเที ยบมู ลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที# ยงั ไม่สิ&นสุ ดกับ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดสู งกว่าสํารองเบี&ย
ประกันภัยที# ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะรั บรู ้ ส่ วนต่ างและแสดงรายการสํารองความเสี# ยงภัยที# ยงั ไม่
สิ& นสุ ดในงบการเงิน
สํารองเบี&ยประกันภัยที#เพิ#มหรื อลดจากปี ก่อนจะถูกรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ค่ าใช้จ่ายเกี# ยวกับ เงิ นเดื อน ค่ าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ น ประกันสั งคมป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื#อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที# บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลี& ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที#บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที#เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ# งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
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กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี#ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gain or loss) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
4.17 ประมาณการหนีส% ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี& สินไว้ในบัญชี เมื#อภาระผูกพันซึ# งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ& น แล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ น อนว่ากลุ่ ม บริ ษ ัท จะเสี ยทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จไปเพื# อ
ปลดเปลื&องภาระผูกพันนั&น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั&นได้อย่างน่าเชื#อถือ
4.18 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ# มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื#อสัญญานั&นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที#ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ#งเพื#อเป็ นการแลกเปลี#ยนกับสิ# งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชี เดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่ าระยะสั&นและสัญญาเช่ าที# สินทรัพย์อา้ งอิงมี มูลค่าตํ#า ณ วันที#สัญญาเช่ าเริ# มมี ผล (วันที# สินทรัพย์อา้ งอิ ง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ# ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี& สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรั พย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นหักค่าเสื# อมราคาสะสม ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี& สินตามสัญญาเช่ าใหม่ ราคาทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนี& สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ# มแรก ต้นทุนทางตรงเริ# มแรกที#เกิ ดขึ&น จํานวนเงินที#จ่าย
ชําระตามสัญญาเช่ า ณ วันที# สัญญาเช่ าเริ# มมีผลหรื อก่อนวันที# สัญญาเช่ าเริ# มมี ผล และหักด้วยสิ# งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที#ได้รับ
ค่าเสื# อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั&นกว่า ดังนี&
อาคาร
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หนีสิ นตามสั ญญาเช่ า
หนี& สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที#ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จํานวนเงิ นที# ต้องจ่ายตามสั ญ ญาเช่ าประกอบด้วยค่ าเช่ าคงที# หักด้วยสิ# งจู งใจตามสั ญ ญาเช่ า และการจ่าย
ค่าปรับเพื#อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็ นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นที#ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี&ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ#ม
ของกลุ่ม บริ ษ ทั หลังจากวันที# สั ญญาเช่ าเริ# มมี ผล มู ลค่าตามบัญชี ของหนี& สินตามสั ญญาเช่ าจะเพิ#ม ขึ&นจาก
ดอกเบี& ยของหนี& สินตามสัญญาเช่ าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี& สินตามสัญญาเช่ า นอกจากนี& มูลค่าตาม
บัญชี ของหนี&สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื#อมีการเปลี#ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี#ยนแปลงการ
จ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี#ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิ เลือกซื& อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั นและสั ญญาเช่ าซึงสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํา
สั ญ ญาเช่ าที# มี อายุสั ญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรื อ น้อยกว่านับ ตั&งแต่ วนั ที# สั ญ ญาเช่ าเริ# ม มี ผ ล หรื อ สั ญ ญาเช่ าซึ# ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ#า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.19 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุล เงิ นบาท ซึ# งเป็ นสกุ ลเงิ นที# ใช้ในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที#รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที#ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั&น
รายการที#เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน ณ วันที#เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี&สินที#เป็ นตัวเงินซึ# งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน ณ
วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยนได้รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ปั จ จุ บ ัน ตามจํา นวนที# ค าดว่า จะจ่ า ยให้ ก ับ หน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว# คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี&สิน ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี&สินที#เกี#ยวข้องนั&น โดยใช้อตั รา
ภาษีที#มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี& สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว# คราวที#ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที#มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที#กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้
หักภาษีน& นั
กลุ่ ม บริ ษ ทั จะทบทวนมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ทุ ก วันสิ& นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มี
กําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท& งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที#เกิดขึ&นเกี#ยวข้องกับ
รายการที#ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
4.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ& กีย& วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที#มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อ
ถูกกลุ่มบริ ษทั ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี& บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิ จการที#มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ# งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ที#มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.22 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มู ลค่ ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที# คาดว่าจะได้รับ จากการขายสิ นทรั พ ย์หรื อเป็ นราคาที# จะต้องจ่ายเพื# อโอน
หนี& สินให้ผอู ้ ื#น โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ &ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที# วดั มู ล ค่ า กลุ่ ม บริ ษ ทั ใช้ราคาเสนอซื& อขายในตลาดที# มี ส ภาพคล่ องในการวัดมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของ
สิ นทรัพย์และหนี& สิน ยกเว้นในกรณี ที#ไม่มีตลาดที# มีสภาพคล่ องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี& สินที# มีลกั ษณะ
เดี ย วกัน หรื อไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื& อขายในตลาดที# มี ส ภาพคล่ องได้ กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประมาณมู ล ค่ า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที#สามารถ
สังเกตได้ที#เกี#ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินที#จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นให้มากที#สุด
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ลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี& สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที#นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี&
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื& อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินอย่างเดียวกันในตลาดที#มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

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

ระดับ 3

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

ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั&นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี&สินที#ถืออยู่ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ&นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี& ํ าคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จและ
การประมาณการในเรื# อ งที# มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี&
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที# แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมู ลที# แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที#เกิดขึ&นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที#สาํ คัญมีดงั นี&

5.1 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพ ย์ และหนีส% ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี&สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี# ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี& สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื&นฐานของข้อมูลที#ดีที#สุดที#รับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
5.2 ค่ าเผื&อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค& าดว่ าจะเกิดขึน% ของสิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นสําหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นขึ&นอยูก่ บั การประเมินการเพิ#มขึ&น
ของความเสี# ยงด้านเครดิ ต การพัฒนาแบบจําลอง การวิเคราะห์สถานะของลู กหนี& ความน่ าจะเป็ นของการ
ได้รับชําระหนี& ซึ# งการประมาณการมีตวั แปรที#เกี#ยวข้องจํานวนมาก ดังนั&น ผลที#เกิดขึ&นจริ งอาจแตกต่างไป
จากจํานวนที#ประมาณการไว้
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5.3 ค่ าเผื&อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ ทไี& ม่ ใช่ สินทรัพ ย์ ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื#อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที#ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ทั&งในส่ วนของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ# งมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงจากข้อมูลที#มีอยูห่ รื อ
อ้างอิงจากราคาตลาดที#สามารถสังเกตได้หรื อจากการใช้แบบจําลองในการคิดลดกระแสเงินสด ซึ# งเกี#ยวข้อง
กับ อัตราคิ ดลดที# ใช้ป ระมาณการกระแสเงิ นสดรั บ ที# คาดว่าจะได้รับ ในอนาคต ซึ# งการเปลี# ยนแปลงของ
สมมติฐานที#เกี#ยวข้องกับตัวแปรที#ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อการประเมินการด้อยค่า
5.4 ค่ าเผื&อหนีส% งสั ยจะสู ญ
ในการประมาณค่าเผือ# หนี& สงสัยจะสู ญของเบี&ยประกันค้างรับและลูกหนี&จากสัญญาประกัยภัยต่อ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที# คาดว่าจะเกิ ดขึ&นจากลู กหนี& แต่ละราย โดยคํานึ งถึ ง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี&ที#คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็ นอยูใ่ นขณะนั&น เป็ นต้น
5.5 ทีด& ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื& อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื# อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น
นอกจากนี& ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี# ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกับสิ นทรัพย์น& นั
5.6 สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใช้หักภาษีเมื#อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว# คราวนั&น ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ งจํานวนกําไรทางภาษี ที#คาดว่าจะเกิ ดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
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5.7 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุ ก วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้องประมาณการสํารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและได้รับรายงานความ
เสี ยหายแล้ว และส่ วนของความเสี ยหายที# เกิ ดขึ& นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ รายงาน (Incurred but not reported IBNR) ซึ# งต้องใช้วิธี ก ารทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที# เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อ
สมมติ ฐานหลัก ที# ใช้ในวิธี ก ารทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยดังกล่ าวประกอบด้วยข้อมู ล ในอดี ต ซึ# งได้แก่
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี#ย
จํานวนครั&งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ซึ# งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที#สุดในขณะนั&น ซึ# งเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต ผลลัพธ์ที#
เกิดขึ&นจริ งจึงอาจแตกต่างกับที#ได้ประมาณการไว้
5.8 สํ ารองความเสี& ยงภัยทีไ& ม่ สิ%นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี# ยงภัยที#ไม่สิ&นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#คาดว่าจะจ่ายชําระในระยะเวลาเอา
ประกันที#เหลื ออยู่ ซึ# งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ# งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที#สุด ณ ขณะนั&น
5.9 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี& สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ& น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ# งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี#ยนแปลงจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.10 คดีฟ้ องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิ ดขึ& นจากการถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ# งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื#อมัน# ว่าความเสี ยหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกว่าจํานวนที#ได้ประมาณ
การไว้แล้ว ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
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5.11 มูลค่ ายุติธรรมของเครื& องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินที#ไม่มีการซื& อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื& อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงิ น
ดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจําลองการประเมิ น มู ล ค่ า ซึ# งตัวแปรที# ใช้ใ นแบบจําลองได้ม าจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที#มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี# ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลค่าของเครื# องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวข้อง
กับตัวแปรที#ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม
6.

การจัดประเภทสิ นทรัพ ย์ ทางการเงินและหนีส% ิ นทางการเงิน
ณ วัน ที# 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลื อของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี& สิ น ทางการเงิ น จัด
ประเภทได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)

เครื# องมือ
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื#น - ค่าสิ นไหมค้างรับ
จากคู่กรณี
สิ นทรัพย์อื#น - รายการเทียบเท่า
เงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
หนีส% ิ นทางการเงิน
หนี& สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี& สินอื#น - หนี& สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
เงินลงทุนใน
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี& ที#วดั
ตราสารทุนที#
มูลค่าด้วยมูลค่า
กําหนดให้วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร ยุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น

เครื# องมือ
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

1,466,259,935
412,646,589
-

1,806,066,299
-

343,371,222
-

745,844,663
17,124,975
1,108,329,066
4,071,757

745,844,663
17,124,975
4,380,655,300
756,017,811
4,071,757

-

-

-

562,444,379

562,444,379

-

-

-

9,039,892

9,039,892

764,195
-

-

-

3,205,385

764,195
3,205,385
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(หน่วย: บาท)

เครื# องมือ
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื#น - ค่าสิ นไหมค้างรับ
จากคู่กรณี
สิ นทรัพย์อื#น - รายการเทียบเท่า
เงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
หนีส% ิ นทางการเงิน
หนี& สินอื#น - หนี& สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2563
เงินลงทุนใน
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี& ที#วดั
ตราสารทุนที#
มูลค่าด้วยมูลค่า
กําหนดให้วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร ยุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น

เครื# องมือ
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

1,467,639,493
382,383,982
-

1,210,687,624
-

312,838,040
-

332,677,458
14,108,255
1,187,274,028
6,231,917

332,677,458
14,108,255
3,865,601,145
695,222,022
6,231,917

-

-

-

484,905,778

484,905,778

-

-

-

9,352,233

9,352,233

-

-

-

3,661,317

3,661,317
(หน่วย: บาท)

เครื# องมือ
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื#น - ค่าสิ นไหมค้างรับ
จากคู่กรณี
สิ นทรัพย์อื#น - รายการเทียบเท่า
เงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
หนีส% ิ นทางการเงิน
หนี& สินตราสารอนุพนั ธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
เงินลงทุนใน
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี& ที#วดั
ตราสารทุนที#
เครื# องมือ
มูลค่าด้วยมูลค่า
กําหนดให้วดั มูลค่า
ทางการเงินที#วดั
ยุติธรรมผ่านกําไร ยุติธรรมผ่านกําไร มูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ตัดจําหน่าย

รวม

1,466,259,935
412,646,589
-

1,806,066,299
-

343,371,222
-

737,770,587
12,903,066
1,066,189,682
4,071,757

737,770,587
12,903,066
4,338,515,916
756,017,811
4,071,757

-

-

-

562,357,661

562,357,661

-

-

-

9,039,892

9,039,892

764,195

-

-

-

764,195
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(หน่วย: บาท)

เครื# องมือ
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื#น - ค่าสิ นไหมค้างรับ
จากคู่กรณี
สิ นทรัพย์อื#น - รายการเทียบเท่า
เงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้

7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
เงินลงทุนใน
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี& ที#วดั
ตราสารทุนที#
เครื# องมือ
มูลค่าด้วยมูลค่า
กําหนดให้วดั มูลค่า
ทางการเงินที#วดั
ยุติธรรมผ่านกําไร ยุติธรรมผ่านกําไร มูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ตัดจําหน่าย

รวม

1,467,639,493
382,383,982
-

1,210,687,624
-

312,838,040
-

329,948,597
12,141,460
1,141,609,484
6,231,917

329,948,597
12,141,460
3,819,936,601
695,222,022
6,231,917

-

-

-

484,796,581

484,796,581

-

-

-

9,352,233

9,352,233

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,220,893
3,289,904
728,786,597 324,249,506

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสด
6,254,511
3,394,815
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน 736,900,031 326,923,102
เงินฝากและบัตรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อ
3,609,305
2,585,811
3,609,305
2,585,811
สิ&นกําหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
746,763,847 332,903,728 738,616,795 330,125,221
(919,184)
(226,270)
(846,208)
(176,624)
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
745,844,663 332,677,458 737,770,587 329,948,597
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 เงิ นฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี&ยร้ อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี
(งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: ร้อยละ 0.00 ถึ ง 0.65 ต่อปี ) (2563: ร้ อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี สําหรับงบการเงิ น
รวม และร้อยละ 0.00 ถึง 0.75 ต่อปี สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)
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8.

เบีย% ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
จําแนกอายุตามเงินต้นที#คา้ งชําระนับตั&งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัย
แสดงได้ดงั นี&

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
2563
2564
759,288,503 588,226,677 759,181,034 588,223,740
102,184,129 105,028,040 102,009,298 104,804,249
47,215,310
30,196,850
47,170,764
30,194,361
15,038,619
15,867,224
15,018,354
15,867,224
24,576,838
15,775,473
24,552,100
15,775,473
948,303,399 755,094,264 947,931,550 754,865,047
(1,159,286)
(807,435) (1,159,286)
(807,435)
947,144,113 754,286,829 946,772,264 754,057,612

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

สิ นทรัพ ย์ จากการประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
สํารองประกันภัยส่วนที#เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

154,685,007
231,344,709
386,029,716

184,033,343
243,814,069
427,847,412
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10. ลูกหนีจ% ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
64,452,039 178,405,004
64,452,039 178,405,004
(17,580,862)
46,871,177 178,405,004

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
63,831
12,337
65,835,998 179,792,238
65,899,829 179,804,575
(17,580,862)
48,318,967 179,804,575

ยอดคงเหลื อของเงิ น ค้างรั บ จากการประกันภัยต่ อ ณ วันที# 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 จําแนกอายุตาม
เงินต้นที#คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี&

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
20,532,191
28,669,193
43,702,335 149,518,298
217,513
217,513
64,452,039 178,405,004
(17,580,862)
46,871,177 178,405,004

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
20,532,191
29,307,400
45,086,294 150,267,325
217,513
217,513
65,835,998 179,792,238
(17,580,862)
48,255,136 179,792,238
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11. สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินตราสารหนี%
11.1 จําแนกตามการจัดประเภทสิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2563

2564
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวม
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
หัก: ค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
รวม
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
ตราสารหนี&ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
รวม
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี& - สุ ทธิ

29,965,916
1,490,226,711
1,520,192,627
(53,932,692)
1,466,259,935

80,004,673
1,712,301,946
1,792,306,619
15,699,003
(1,939,323)
1,806,066,299
178,509,920
841,000
25,000,000
907,700,179
1,112,051,099
(3,722,033)
1,108,329,066
4,380,655,300

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

29,764,552
1,436,495,383
1,466,259,935

20,333,131
100,000,000
1,393,031,327

80,311,963
1,725,754,336
1,806,066,299

80,009,421
1,110,176,819

1,513,364,458
(45,724,965)
1,467,639,493

1,190,186,240
21,753,530
(1,252,146)
1,210,687,624

มูลค่ายุติธรรม
20,540,780
100,275,512
1,346,823,201
1,467,639,493

81,769,216
1,128,918,408
1,210,687,624

441,923,117
841,000
30,000,000
718,934,741
1,191,698,858
(4,424,830)
1,187,274,028
3,865,601,145
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวม
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
หัก: ค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
รวม
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
ตราสารหนี&ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
รวม
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี& - สุ ทธิ

29,965,916
1,490,226,711
1,520,192,627
(53,932,692)
1,466,259,935

80,004,673
1,712,301,946
1,792,306,619
15,699,003
(1,939,323)
1,806,066,299
178,509,920
841,000
25,000,000
865,540,390
1,069,891,310
(3,701,628)
1,066,189,682
4,338,515,916

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

29,764,552
1,436,495,383
1,466,259,935

20,333,131
100,000,000
1,393,031,327

80,311,963
1,725,754,336
1,806,066,299

80,009,421
1,110,176,819

1,513,364,458
(45,724,965)
1,467,639,493

1,190,186,240
21,753,530
(1,252,146)
1,210,687,624

มูลค่ายุติธรรม
20,540,780
100,275,512
1,346,823,201
1,467,639,493

81,769,216
1,128,918,408
1,210,687,624

441,923,117
841,000
30,000,000
673,248,074
1,146,012,191
(4,402,707)
1,141,609,484
3,819,936,601

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เงินลงทุนบางส่ วนไปวางเป็ นหลักทรัพย์ประกันและ
จัดสรรเป็ นเงินสํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนและวางคํ&าประกันอื#นๆ ซึ# งเกี# ยวเนื# องกับการปฏิบตั ิบาง
ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที# 36
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11.2 จําแนกตามการวิเคราะห์ ลาํ ดับชั% นความเสี& ยงด้ านเครดิต
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ค่าเผื#อผลขาดทุน
ค่าเผื#อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ด้านเครดิตที#คาด
มูลค่ายุติธรรม
ว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่ายุติธรรม
ว่าจะเกิดขึ&น
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
ชั&นที# 1 - ตราสารหนี&ที#ไม่มีการเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี# ยงด้านเครดิต
1,806,066,299
ชั&นที# 3 - ตราสารหนี& ที#มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
1,806,066,299

1,845,383
93,940
1,939,323

1,210,687,624
1,210,687,624

1,158,206
93,940
1,252,146
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

มูลค่าตาม
บัญชี ข& นั ต้น
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชั&นที# 1 - ตราสารหนี&ที#ไม่มี
การเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี# ยงด้านเครดิต
1,086,210,099
ชั&นที# 2 - ตราสารหนี& ที#มี
การเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี# ยงด้านเครดิต
25,000,000
ชั&นที# 3 - ตราสารหนี& ที#มี
การด้อยค่าด้านเครดิต
841,000
รวม
1,112,051,099

2564
ค่าเผื#อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&น

2563
ค่าเผื#อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&น

มูลค่า
ตามบัญชี สุทธิ

มูลค่าตาม
บัญชี ข& นั ต้น

มูลค่า
ตามบัญชี สุทธิ

501,711

1,085,708,388

1,160,857,858

446,180

1,160,411,678

2,379,322

22,620,678

30,000,000

3,137,650

26,862,350

841,000
3,722,033

1,108,329,066

841,000
1,191,698,858

841,000
4,424,830

1,187,274,028
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตาม
บัญชี ข& นั ต้น
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชั&นที# 1 - ตราสารหนี& ที#ไม่มี
การเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี# ยงด้านเครดิต
1,044,050,310
ชั&นที# 2 - ตราสารหนี& ที#มี
การเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี# ยงด้านเครดิต
25,000,000
ชั&นที# 3 - ตราสารหนี& ที#มี
การด้อยค่าด้านเครดิต
841,000
รวม
1,069,891,310

2564
ค่าเผื#อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&น

2563
ค่าเผื#อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&น

มูลค่า
ตามบัญชี สุทธิ

มูลค่าตาม
บัญชี ข& นั ต้น

มูลค่า
ตามบัญชี สุทธิ

481,306

1,043,569,004

1,115,171,191

424,057

1,114,747,134

2,379,322

22,620,678

30,000,000

3,137,650

26,862,350

841,000
3,701,628

1,066,189,682

841,000
1,146,012,191

841,000
4,402,707

1,141,609,484

12. สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินตราสารทุน
12.1 จําแนกตามการจัดประเภทสิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนที&วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวม
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวม

342,806,892
65,382,652
408,189,544
4,457,045
412,646,589

353,037,286
59,609,303
412,646,589

299,669,977
21,250,675
69,775,380
390,696,032
(8,312,050)
382,383,982

284,164,427
23,544,346
74,675,209
382,383,982
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนที&กาํ หนดให้ วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ตราสารทุนที#ไม่ได้จดทะเบียน
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวม
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน - สุ ทธิ

31,296,397
3,720,650
84,419,905
119,436,952
223,934,270
343,371,222
756,017,811

80,200,293
143,523,049
119,647,880
343,371,222

41,962,397
3,720,650
94,553,253
140,236,300
172,601,740
312,838,040
695,222,022

86,781,507
90,611,795
135,444,738
312,838,040

12.2 ตราสารทุนทีก& าํ หนดให้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ
ตราสารทุนที&กาํ หนดให้ วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ตราสารทุนที#ไม่ได้จดทะเบียน
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวม

80,200,293
143,523,049
119,647,880
343,371,222

2,205,086
30,375
9,824,841
12,060,302

86,781,507
90,611,795
135,444,738
312,838,040

3,055,110
20,250
5,682,534
8,757,894
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12.3 การตัดรายการเงินลงทุน
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ฯมี ก ารจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที#
กําหนดให้วดั มู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื# นออกจากบัญชี ดังนั&น การเปลี# ยนแปลงในมู ลค่า
ยุติธรรมที#เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นจะถูกโอนไปรับรู ้ในกําไรสะสม ดังนี&
(หน่วย: บาท)

ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
รวม
บวก: ภาษีที#เกี#ยวข้อง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
ณ วันที#ตดั
สะสมจากการ เหตุผลในการ
รายการ
เงินปันผลรับ
ตัดรายการ
ตัดรายการ
16,661,580
7,801,920
(1,758,580)
จําหน่าย
16,661,580
7,801,920
(1,758,580)
351,716
(1,406,864)
(หน่วย: บาท)

ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
รวม
บวก: ภาษีที#เกี#ยวข้อง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
ณ วันที#ตดั
สะสมจากการ เหตุผลในการ
รายการ
เงินปันผลรับ
ตัดรายการ
ตัดรายการ
6,650,340
3,837,223
จําหน่าย
6,650,340
3,837,223
(767,445)
3,069,778
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13. องค์ ประกอบอื&นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย& นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
ตราสารหนีท% วี& ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
ยอดคงเหลือต้นปี
เปลี#ยนแปลงระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี
ภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือปลายปี
ตราสารทุนทีก& าํ หนดให้ วดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
ยอดคงเหลือต้นปี
เปลี#ยนแปลงระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี
ขาดทุน (กําไร) จากการขายระหว่างปี ที#รับรู ้ในส่วนของกําไรสะสม
รวม
ภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

17,402,824

11,489,009

(6,054,527)
1,210,906
(4,843,621)
12,559,203

10,264,521
(2,052,904)
8,211,617
17,402,824

138,081,392

275,246,136

49,573,950
1,758,580
51,332,530
(10,266,506)
41,066,024
179,147,416
191,706,619

(167,618,707)
(3,837,223)
(171,455,930)
34,291,186
(137,164,744)
138,081,392
155,484,216
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14. เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย% ค้ างรับ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับจําแนกตามลําดับชั&นดังนี&

การจัดชั&น
ชั&นที# 1 - เงินให้กยู้ มื ที#ไม่มีการเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี# ยงด้านเครดิต
ชั&นที# 3 - เงินให้กยู้ มื ที#มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ - สุทธิ

การจัดชั&น
ชั&นที# 1 - เงินให้กยู้ มื ที#ไม่มีการเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี# ยงด้านเครดิต
ชั&นที# 3 - เงินให้กยู้ มื ที#มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ - สุทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ทรัพย์สินจํานอง
อื#น ๆ
รวม
เป็ นประกัน
3,572,140
753,812
4,325,952
(753,812)
3,572,140

499,617
499,617
499,617

4,071,757
753,812
4,825,569
(753,812)
4,071,757

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื#น ๆ
รวม
5,177,377
753,812
5,931,189
(753,812)
5,177,377

1,054,540
1,054,540
1,054,540

6,231,917
753,812
6,985,729
(753,812)
6,231,917

ทรัพย์สินที#ใช้เป็ นหลักประกันเงินให้กูย้ มื นั&นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยที#ดินและสิ# งปลูกสร้าง มูลค่าตามสัญญา
จํานองของทรัพย์สินได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
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เงินให้กูย้ มื แก่พนักงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การขอกูย้ มื การจ่ายชําระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริ ษทั ฯคิด
ดอกเบี& ยในอัต ราร้ อ ยละ 5.5 ต่ อ ปี และหากกู้ ต่ อ เนื# อ งครั& งที# 1 คิ ด ดอกเบี& ยในอัต ราร้ อ ยละ 8.5 ต่ อ ปี
กูต้ ่อเนื#องครั&งต่อไปเพิ#มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และมีการกําหนดวงเงินกูย้ มื ของแต่ละโครงการดังนี&
โครงการ
เงินกูก้ รณี จาํ เป็ นทัว# ไป
เงินกูเ้ พื#อซื&อที#อยูอ่ าศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที#ดินและ/หรื อ
สิ# งปลูกสร้าง

-

เงินกูซ้ ่อมแซมที#อยูอ่ าศัย

บุคคลและ/หรื อ
หลักทรัพย์

-

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

15. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
15.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี&
บริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
(ดําเนิ นธุรกิจในการรับประกัน
วินาศภัย)
บริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิ ชน#ั
โซลูชนั# จํากัด (ดําเนิ นธุรกิจ
ให้บริ การเทคโนโลยีในด้าน
การประกันวินาศภัย)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2564
2563
บาท
บาท
67,200,000 67,200,000

20,000,000

-

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
70.0
70.0

100.0

-

ราคาทุน
2564
บาท
67,200,000

2563
บาท
67,200,000

20,000,000

-

87,200,000

67,200,000

เมื#อวันที# 17 ธันวาคม 2563 ที#ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ฯจัดตั&งและเข้าลงทุนในบริ ษทั ใหม่
โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นการดําเนิ น ธุ รกิ จ เทคโนโลยี ที# เป็ นประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ ประกัน ภัย และเมื# อ วัน ที#
8 มกราคม 2564 บริ ษ ัท ฯได้จ ัด ตั&ง และเข้า ลงทุ น ในบริ ษ ัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิ ช#ัน โซลู ชั#น จํา กัด
(“MARS”) โดยการเข้าซื& อหุ น้ สามัญ จํานวน 0.2 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือ
หุ น้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั&งหมด และได้รายงานการลงทุนนี&ต่อ คปภ. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
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15.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ# งมีส่วนได้เสี ยที#ไม่มีอาํ นาจควบคุมที#มีสาระสําคัญ

บริ ษทั

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด

สัดส่ วนที#ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที#ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
30.0
30.0

ส่ วนได้เสี ยที#ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยสะสม
2564
2563
12,398,462

(หน่วย: บาท)
ขาดทุนที#แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที#
ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี
2564
2563

13,564,970

(223,493)

(231,030)

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยซึ# งเป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
(ก) สรุ ปรายการฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์
หนี&สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
2564
2563
53,850,233
56,977,977
12,522,026
11,761,411
41,328,207
45,216,566

(หน่วย: บาท)
บริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชนั#
โซลูชนั# จํากัด
2564
2563
14,016,702
5,898,992
8,117,710
-

(ข) สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: บาท)

รายได้
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
(ขาดทุน)

สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
บริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชนั#
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
โซลูชน#ั จํากัด
2564
2563
2564
2563
6,001,170
6,838,236
77,748
(744,976)
(770,098)
(11,882,290)
(744,976)

(770,098)

(11,882,290)

-

(ค) สรุ ปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ&น (ลดลง) สุ ทธิ

สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย
บริ ษทั มอเตอร์ เอไอ
จํากัด
เรคอกนิชน#ั โซลูชน#ั จํากัด
2564
2563
2564
2563
220,808
2,202,469
(6,553,636)
(2,227) (7,550,389)
(589,466)
(541,740) 20,000,000
(368,658)
1,658,502
5,895,975
-
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16. ทีด& ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2563
ซื& อเพิ#ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที#เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
ซื& อเพิ#ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที#เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื& อมราคาสะสม
ณ วันที# P มกราคม 2563
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ปรับปรุ งรายการ
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที#เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที#เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื& อมราคาสํ าหรับปี
2563
2564

ที#ดิน

อาคาร

เครื# องตกแต่ง

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สํานักงาน

211,950,180
-

232,489,557
5,786,991
-

49,801,344
1,855,160
233,826
-

97,261,130
10,828,989
2,795,322
(3,341,062)

91,879,143
8,901,692
214,766
(7,815,351)

781,035
10,003,005
(9,030,905)
-

684,162,389
31,588,846
(11,156,413)

211,950,180
-

238,276,548
-

129,146
52,019,476
153,040
452,000
-

59,352
107,603,731
6,372,173
776,335
(2,186,412)

29,318
93,209,568
(10,386,659)

7,639
1,760,774
14,014,922
(1,228,335)
-

225,455
704,820,277
20,540,135
(12,573,071)

211,950,180

238,276,548

(271,654)
52,352,862

(120,747)
112,445,080

(58,636)
82,764,273

14,547,361

(451,037)
712,336,304

-

162,967,845
4,878,646

38,507,783
4,250,172

79,481,134
10,620,052

75,313,216
7,339,081

-

356,269,978
27,087,951

-

-

(67,716)

(3,340,470)
67,716

(7,815,278)
-

-

(11,155,748)
-

-

167,846,491
5,134,082

127,377
42,817,616
4,426,510

25,779
86,854,211
11,037,914

12,701
74,849,720
5,756,786

-

165,857
372,368,038
26,355,292

-

-

-

(2,181,091)

(10,386,640)

-

(12,567,731)

-

172,980,573

(257,403)
46,986,723

(75,960)
95,635,074

(37,162)
70,182,704

-

(370,525)
385,785,074

211,950,180
211,950,180

70,430,057
65,295,975

9,201,860
5,366,139

20,749,520
16,810,006

18,359,848
12,581,569

1,760,774
14,547,361

332,452,239
326,551,230

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

27,087,951
26,355,292
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ที#ดิน

อาคาร

เครื# องตกแต่ง

ราคาทุน
ณ วันที# P มกราคม 2563
ซื& อเพิ#ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย

211,950,180
-

232,489,557
5,786,991
-

45,410,380
1,855,160
-

95,243,152
10,826,762
2,761,800
(3,341,062)

90,882,325
8,901,692
214,766
(7,815,351)

521,325
10,003,005
(8,763,557)
-

676,496,919
31,586,619
(11,156,413)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
ซื& อเพิ#ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย

211,950,180
-

238,276,548
-

47,265,540
153,040
452,000
-

105,490,652
5,666,933
776,335
(2,186,412)

92,183,432
(10,386,659)

1,760,773
14,014,922
(1,228,335)
-

696,927,125
19,834,895
(12,573,071)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564

211,950,180

238,276,548

47,870,580

109,747,508

81,796,773

14,547,360

704,188,949

-

162,967,845
4,878,646

34,109,274
4,203,782

78,672,347
10,193,023

74,881,367
7,133,293

-

350,630,833
26,408,744

-

-

-

(3,340,470)

(7,815,278)

-

(11,155,748)

-

167,846,491
5,134,082

38,313,056
4,024,616

85,524,900
10,842,264

74,199,382
5,563,286

-

365,883,829
25,564,248

-

-

-

(2,181,091)

(10,386,640)

-

(12,567,731)

-

172,980,573

42,337,672

94,186,073

69,376,028

-

378,880,346

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563

211,950,180

70,430,057

8,952,484

19,965,752

17,984,050

1,760,773

331,043,296

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564

211,950,180

65,295,975

5,532,908

15,561,435

12,420,745

14,547,360

325,308,603

ค่ าเสื& อมราคาสะสม
ณ วันที# P มกราคม 2563
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564

รวม

ค่ าเสื& อมราคาสํ าหรับปี
2563

26,408,744

2564

25,564,248

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ# งซึ# งตัดค่าเสื# อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ นประมาณ 308.0 ล้าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: 303.8 ล้านบาท) (2563: 294.9 ล้านบาท สําหรับงบการเงิ นรวม และ 290.4
ล้านบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)
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17. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หน่วย: บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2563
ซื&อเพิ#ม
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
ซื&อเพิ#ม
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

53,084,304
132,400
4,317,200

2,207,355
7,762,223
(4,317,200)

55,291,659
7,894,623
-

52,743,765
132,400
4,317,200

2,207,355
7,762,223
(4,317,200)

54,951,120
7,894,623
-

10,016
57,543,920
719,400
8,907,875

5,652,378
15,397,992
(8,907,875)

10,016
63,196,298
16,117,392
-

57,193,365
719,400
8,907,875

5,652,378
8,093,178
(8,907,875)

62,845,743
8,812,578
-

(20,032)
67,151,163

12,142,495

(20,032)
79,293,658

66,820,640

4,837,681

71,658,321

45,267,650
1,952,379

-

45,267,650
1,952,379

44,937,008
1,942,191

-

44,937,008
1,942,191

9,725
47,229,754
2,380,877

-

9,725
47,229,754
2,380,877

46,879,199
2,380,878

-

46,879,199
2,380,878

(20,032)
49,590,599

-

(20,032)
49,590,599

49,260,077

-

49,260,077

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563

10,314,166

5,652,378

15,966,544

10,314,166

5,652,378

15,966,544

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564

17,560,564

12,142,495

29,703,059

17,560,563

4,837,681

22,398,244

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2563

1,952,379

1,942,191

2564

2,380,877

2,380,878

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ# ึ งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชี ก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวมี จาํ นวนเงิ นประมาณ 40.6 ล้านบาท (งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ: 40.3 ล้านบาท) (2563: 37.8 ล้านบาท สํ าหรั บ งบการเงิ นรวม และ 37.5 ล้านบาท สําหรั บ
งบการเงินเฉพาะกิจการ)
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18. สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี /ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
18.1 สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี& สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
ส่ วนเปลี#ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อหนี&สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับปี สิ&นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ# การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รายงาน
ให้บริ ษทั ฯทราบและสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ# ค้า
เงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี#ยนที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
รวม
หนี%สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ# ขาย
เงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื#น
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี#ยนที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
รวมส่ วนเปลีย& นแปลง
ส่ วนเปลีย& นแปลงทีร& ับรู้:
- ในส่ วนกําไรขาดทุน
- ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
- ในกําไรสะสม จากการขายเงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น (หมายเหตุ 12.3)
- ผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายบัญชี
รวมส่ วนเปลีย& นแปลง

23,085,539
4,877,990
1,562,618
163,818,242

19,657,944
1,291,448
1,562,618
134,290,367

3,427,595
3,586,542
29,527,875

19,657,944
(10,259,142)
38,377,392

35,597,922

27,701,400

7,896,522

9,122,406

9,895,129

10,807,403

(912,274)

(1,807,665)
10,807,403

152,839
20,353,127
259,343,406

128,899
23,355,611
218,795,690

152,839
(128,899)
(3,002,484)

128,899
(1,138,994)

-

-

-

(37,152,992)

47,926,654
1,007,761
48,934,415
210,408,991

38,871,054
38,871,054
179,924,636

9,055,600
1,007,761

38,871,054
-

30,484,355

63,170,181

42,784,254
(11,948,183)

65,666,444
30,881,339

(351,716)
30,484,355

767,445
(34,075,047)
63,170,181
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ย่อยมี รายการผลแตกต่ างชั#วคราวและผลขาดทุ นทางภาษี ที# ยงั ไม่ ได้ใช้
จํานวน 16.7 ล้านบาท (2563: 5.7 ล้านบาท) ที#ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื# องจาก
บริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็ นว่ามี ความไม่แน่ นอนที# จะนําผลแตกต่างชั#วคราวและผลขาดทุ นทางภาษี ที#ยงั
ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที#ยงั ไม่ได้ใช้มีจาํ นวนเงิ น 16.7 ล้านบาท ซึ# งจะทยอยสิ& นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2569
18.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที#คาํ นวณตามเกณฑ์
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว# คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว# คราว
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการขายตราสารทุนที#กาํ หนดให้วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นระหว่างปี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี& สดงอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

160,410,620
(204,998)

85,129,575
(344,752)

(42,784,254)

(65,666,444)

351,716
117,773,084

(767,445)
18,350,934

จํานวนภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้องกับ:
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี&ที#
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที#
กําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

1,210,906

(2,052,904)

(9,914,790)
(3,244,299)
(11,948,183)

33,253,741
(659,498)
30,811,339
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รายการกระทบยอดจํานวนเงิ น ระหว่างค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ก ับ ผลคู ณ กําไรทางบัญ ชี ก ับ อัตราภาษี ที# ใ ช้
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี&

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
ปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีจาก:
ผลแตกต่างชัว# คราวและผลขาดทุนทางภาษีที#ไม่ได้
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ที#ได้รับการยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที#มีสิทธิหกั ได้เพิ#มขึ&น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที#แสดงอยูใ่ นส่วนของกําไร
หรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
589,777,501
96,020,451 602,404,769
96,790,549
20%, 24%
117,925,702

20%, 24%
19,173,286

20%
120,480,954

20%
19,358,110

(204,998)

(344,752)

(204,998)

(344,752)

2,492,986
(5,583,984)
(788,764)
3,932,142

12,678
(4,082,252)
(1,336,841)
4,928,815

(5,583,984)
(788,764)
3,869,876

(4,082,252)
(1,336,841)
4,756,669

117,773,084

18,350,934

117,773,084

18,350,934

19. สิ นทรัพ ย์ อื&น

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ
เบี&ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี&จากการขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้ - สุทธิ
อื#น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื#น

งบการเงินรวม
2564
2563
562,444,379 484,905,778
109,046,403 102,130,559
201,168,922 332,541,326
50,605,880 50,770,908
365,006
3,280,196
2,665,136
3,340,598
9,039,892
9,352,233
43,450,983 39,454,376
978,786,601 1,025,775,974

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
562,357,661 484,796,581
109,046,403 102,130,559
201,168,922 332,541,326
50,605,880 50,770,908
365,006
3,280,196
9,039,892
9,352,233
44,376,295 40,545,661
976,960,059 1,023,417,464
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้นาํ เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที# มีระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 3 เดือน ไปวางคํ&าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและวางเป็ นหลักทรัพย์ในการยืน# ประกันกรณี ที#
ผูเ้ อาประกันที#เป็ นผูข้ บั ขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหาตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที# 36
20. หนีส% ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี&ยประกันภัย
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

หนี&สินตาม
สัญญาประกันภัย

งบการเงินรวม
2564
หนี&สิน
ส่วนที#เอา
ประกันภัยต่อ

1,938,212,009
185,029,524

50,772,689
103,912,318

1,887,439,320
81,117,206

3,338,356,489
5,461,598,022

231,344,709
386,029,716

3,107,011,780
5,075,568,306

สุทธิ

(หน่วย: บาท)

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี&ยประกันภัย
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

หนี&สินตาม
สัญญาประกันภัย

งบการเงินรวม
2563
หนี&สิน
ส่วนที#เอา
ประกันภัยต่อ

1,776,241,573
196,329,408

59,945,954
124,087,389

1,716,295,619
72,242,019

3,050,591,014
5,023,161,995

243,814,069
427,847,412

2,806,776,945
4,595,314,583

สุทธิ
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
หนี&สิน
หนี&สินตาม
ส่วนที#เอา
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี&ยประกันภัย
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุทธิ

1,937,116,282
184,016,032

50,772,689
103,912,318

1,886,343,593
80,103,714

3,335,942,179
5,457,074,493

231,344,709
386,029,716

3,104,597,470
5,071,044,777
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
หนี&สิน
ส่วนที#เอา
หนี&สินตาม
สัญญาประกันภัย ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี&ยประกันภัย
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุทธิ

1,775,681,184
195,657,272

59,945,954
124,087,389

1,715,735,230
71,569,883

3,048,578,670
5,019,917,126

243,814,069
427,847,412

2,804,764,601
4,592,069,714

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาประกันภัยต่อเพื#อเป็ นการบริ หาร
ความเสี# ย งจากการรั บ ประกัน ภัย ถึ ง แม้ว่าฝ่ ายบริ ห ารจะบริ ห ารความเสี# ยงโดยการพิ จารณาภาระความ
เสี ยหายสุ ทธิ จากการรับประกัน ฝ่ ายบริ หารยังจําเป็ นต้องเปิ ดเผยภาระหนี& สินตามสัญญาประกันทั&งในส่ วน
ของความเสี ยหายรวมและความเสี ยหายสุ ทธิ
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20.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&น
ระหว่างปี
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&นในปี ก่อน
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหม
ทดแทนและข้อสมมติในการคํานวณ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
ระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
1,972,570,981 1,492,514,950 1,971,338,456 1,491,843,728

3,649,268,495

3,441,626,051

3,648,096,648

3,440,377,716

(172,569,700)

(89,161,567)

(172,569,700)

(89,279,958)

(11,194,847)

102,298,862

(11,641,240)

101,843,865

(3,314,732,752)

(2,974,743,186)

(3,314,091,850)

(2,973,446,895)

(100,644)
2,123,241,533

35,871
1,972,570,981

2,121,132,314

1,971,338,456

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ มบริ ษ ทั มี สํารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที# เกิ ดจาก
สัญญารับประกันภัยต่อจํานวน 2.7 ล้านบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 2.8 ล้านบาท) (2563: 0.5 ล้านบาท
สําหรับงบการเงินรวม และ 0.7 ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)
20.2 สํ ารองเบีย% ประกันภัยทีย& งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี&ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้ในปี นี&
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
3,050,591,014 2,336,168,313 3,048,578,670 2,333,895,909
6,332,882,249 5,985,825,664 6,329,647,718 5,982,238,201
(6,044,960,246) (5,271,488,122) (6,042,284,209) (5,267,555,440)
(156,528)
3,338,356,489

85,159
3,050,591,014

3,335,942,179

3,048,578,670
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20.3 ตารางพัฒ นาการค่ าสิ นไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี ที#รายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
2555
2556
2557
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,309
1,662
1,773
- หนึ# งปี ถัดไป
1,172
1,484
1,653
- สองปี ถัดไป
1,150
1,556
1,599
- สามปี ถัดไป
1,154
1,531
1,589
- สี# ปีถัดไป
1,173
1,529
1,585
- ห้าปี ถัดไป
1,174
1,525
1,584
- หกปี ถัดไป
1,170
1,508
1,584
- เจ็ดปี ถัดไป
1,154
1,508
1,584
- แปดปี ถัดไป
1,154
1,508
1,154
- เก้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
1,154
1,508
1,584
1,154
1,508
1,584
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
2558
2559

2560

2561

2562

2563

2564

1,684
1,644
1,630
1,631
1,627
1,626
1,626

1,820
1,775
1,759
1,761
1,763
1,762

1,969
1,784
1,677
1,676
1,674

2,258
2,223
2,079
2,077

2,862
2,585
2,526

3,288
2,974

3,339

1,626
1,626
-

1,762
1,762
-

1,674
1,671
3

2,077
2,072
5

2,526
2,509
17

2,974
2,796
178

3,339
2,017
1,322

รวม

20,224
18,699
1,525
540
58
2,123

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559
2560

ปี ที#รายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
2555
2556
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,309
1,662
1,773
- หนึ# งปี ถัดไป
1,172
1,484
1,653
- สองปี ถัดไป
1,150
1,556
1,599
- สามปี ถัดไป
1,154
1,531
1,589
- สี# ปีถัดไป
1,173
1,529
1,585
- ห้าปี ถัดไป
1,174
1,525
1,584
- หกปี ถัดไป
1,170
1,508
1,584
- เจ็ดปี ถัดไป
1,154
1,508
1,584
- แปดปี ถัดไป
1,154
1,508
1,154
- เก้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
1,154
1,508
1,584
1,154
1,508
1,584
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

2561

2562

2563

2564

1,684
1,644
1,630
1,631
1,627
1,626
1,626

1,820
1,775
1,759
1,761
1,763
1,762

1,969
1,784
1,677
1,676
1,674

2,255
2,221
2,077
2,075

2,859
2,582
2,523

3,285
2,971

3,336

1,626
1,626
-

1,762
1,762
-

1,674
1,671
3

2,075
2,070
5

2,523
2,506
17

2,971
2,793
178

3,336
2,016
1,320

รวม

20,213
18,690
1,523
540
58
2,121
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(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี ที#รายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
2555
2556
2557
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,080
1,317
1,403
- หนึ# งปี ถัดไป
993
1,173
1,321
- สองปี ถัดไป
967
1,239
1,287
- สามปี ถัดไป
972
1,213
1,279
- สี# ปีถัดไป
991
1,212
1,276
- ห้าปี ถัดไป
992
1,208
1,275
- หกปี ถัดไป
989
1,192
1,275
- เจ็ดปี ถัดไป
973
1,191
1,275
- แปดปี ถัดไป
973
1,191
973
- เก้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
973
1,191
1,275
973
1,191
1,275
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม
2558
2559

2560

2561

2562

2563

2564

1,346
1,314
1,316
1,317
1,313
1,312
1,313

1,494
1,465
1,456
1,459
1,459
1,458

1,511
1,416
1,325
1,325
1,324

1,739
1,699
1,567
1,565

2,089
1,914
1,866

2,681
2,517

3,022

1,313
1,313
-

1,458
1,458
-

1,324
1,321
3

1,565
1,560
5

1,866
1,851
15

2,517
2,347
170

3,022
1,819
1,203

รวม

16,504
15,108
1,396
515
58
1,969

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559
2560

ปี ที#รายงาน / ปี อุบตั ิเหตุ
2555
2556
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,080
1,317
1,403
- หนึ# งปี ถัดไป
993
1,173
1,321
- สองปี ถัดไป
967
1,239
1,287
- สามปี ถัดไป
972
1,213
1,279
- สี# ปีถัดไป
991
1,212
1,276
- ห้าปี ถัดไป
992
1,208
1,275
- หกปี ถัดไป
989
1,192
1,275
- เจ็ดปี ถัดไป
973
1,191
1,275
- แปดปี ถัดไป
973
1,191
973
- เก้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
973
1,191
1,275
973
1,191
1,275
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

2561

2562

2563

2564

1,346
1,314
1,316
1,317
1,313
1,312
1,313

1,494
1,465
1,456
1,459
1,459
1,458

1,511
1,416
1,325
1,325
1,324

1,737
1,697
1,565
1,563

2,087
1,912
1,864

2,679
2,516

3,020

1,313
1,313
-

1,458
1,458
-

1,324
1,321
3

1,563
1,559
4

1,864
1,849
15

2,516
2,347
169

3,020
1,818
1,202

รวม

16,497
15,104
1,393
515
58
1,966
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20.4 หลักเกณฑ์ และข้ อสมมติ
วิธีการและข้อสมมติที#กลุ่มบริ ษทั ใช้สําหรับการประเมินหนี& สินจากสัญญาประกันภัยทั&งก่อนและหลังการ
ประกันภัยต่อ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 เป็ นดังนี&
(1) วิธีการประมาณค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี&สินค่าสิ นไหมทดแทน
ธุ รกิจรับตรงและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สินค่าสิ นไหมทดแทนของกลุ่มบริ ษทั จะใช้ปัจจัยการ
พัฒนาการสิ นไหมทดแทน โดยในการประเมินกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ 3 วิธีดงั นี&
(i) วิธี บ ัน ไดลู ก โซ่ (Chain Ladder method, CL) สํ า หรั บ ข้อ มู ล สิ น ไหมทดแทนจ่ า ยและสิ น ไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&น
(ii) วิธีเบอร์ นฮุตเตอร์ เฟอร์ กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทน
จ่ายและสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&น
(iii) วิธีค่าคาดหวังอัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR) สําหรับข้อมูลสิ นไหม
ทดแทนจ่ายและสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&น
ในการประเมิ นค่าประมาณการที# ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯเลื อกใช้วิธีบนั ไดลู กโซ่ ของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิ ดขึ&นเป็ นหลัก สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใช้ในกรณี ที#มีความเหมาะสม
ตามข้อมูล และสําหรับบริ ษทั ย่อย เลือกใช้วธิ ี ELR เป็ นหลัก
ธุ รกิจการรับประกันภัยต่อตามสัญญา
กลุ่ มบริ ษทั ได้ใช้วิธีการพื&นฐานในการประเมิ นเงิ นสํารอง IBNR สําหรั บธุ รกิ จการรับประกันภัยต่อ
ตามสัญญา วิธีการนี& มีสมมติฐานว่าสัดส่ วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุ รกิ จการรับประกันภัยตาม
สัญ ญามี ลกั ษณะคล้ายกัน (ร้ อยละของเงิ นสํารองค้างจ่าย) กับ ธุ รกิ จการรั บ ประกันภัยโดยตรงและ
การประกันภัยต่อเฉพาะราย
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(2) ข้อสมมติในเรื# องค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้อง
ในการประเมินหนี&สินของการประกันภัยนั&น ได้มีการตั&งสมมติฐานสําหรับค่าใช้จ่ายสี# ประเภท ดังนี&
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมที#จดั สรรได้ (Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE)
เนื# องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที# จดั สรรได้ไม่ถู กรวมอยู่ในตารางสิ นไหม
ทดแทนรู ปสามเหลี#ยม ดังนั&น กลุ่มบริ ษทั จึงแยกประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ด้วยวิธีสัดส่ วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน และสิ นไหมทดแทนรวมจ่ายเพื#อ
จําลองตารางรู ปสามเหลี# ยมของค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนและคํานวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment
Expenses - ULAE)
ในการกําหนดค่าสําหรั บ ULAE ในอนาคต (หรื อมี ค่าเท่ ากับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) กลุ่มบริ ษทั ใช้สมมติฐานจากการประมาณโดยใช้วิธี
Kittel ซึ# ง ULAE Ratio ที# กลุ่มบริ ษทั เลื อกใช้จะถู กแยกพิจารณาระหว่างการประกันภัยรถยนต์
และการประกันภัยที#ไม่ใช่รถยนต์
ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้ดงั กล่าว สิ นไหม
ค้างจ่ายรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่รวมค่าสิ นไหมทดแทนจากเหตุการณ์ น& าํ ท่วม
ครั&งใหญ่ สําหรับหนี& สินสํารองเบี&ยประกันภัย อัตราส่ วน ULAE ถู กนํามาประยุกต์ใช้กบั ความ
เสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดรวม (Gross URR) เพื#อให้ได้ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมสําหรับการ
นําไปคํานวณหนี&สินสํารองเบี&ยประกันภัย
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยจนกระทัง# สิ& นสุ ดสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการกรมธรรม์คาํ นวณโดยการคํานวณหาสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารจัดการกรมธรรม์ที#เกิดขึ&นในอดีตกับเบี&ยประกันภัยที#ถือป็ นรายได้สําหรับแต่ละปี แล้วนํา
สัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้รวม (Gross UPR) ณ วันสิ& นงวด
2.4 ค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องกับการประกันภัยต่อ
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยที# เกี# ย วข้อ งกับ การประกัน ภัย ต่ อ จะคํา นวณจากอัต ราส่ ว นของเบี& ย
ประกันภัยความเสี ย หายส่ วนเกิ น (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่ อเบี& ยประกัน ภัย รั บ
สุ ทธิ แล้วนําสัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
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21. เจ้ าหนีบ% ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี#ยวกับการประกันภัยต่ออื#น
รวมเจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
266,752,816
373,062,408
88,995,566
86,720,252
355,748,382
459,782,660

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน
จํานวนเงิ นของภาระผูก พันผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานหลังออกจากงานสําหรั บ ปี สิ& นสุ ดวัน ที#
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังนี&

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ส่ วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี&ย
ส่ วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที#เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
116,778,057
122,473,024
9,431,951
1,868,449

8,870,171
2,092,355

(14,603,163)
(1,618,333)
(10,091,337)
101,765,624

1,336,110
(4,633,602)
(13,360,001)
116,778,057

กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ
16.1 ล้านบาท (2563: 15.8 ล้านบาท)
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี# ยถ่วงนํ&าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 16 ปี (2563: 16 ปี )
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สมมติฐานที#สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี&
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
2.8
1.6
5.0
5.0
0.0 - 12.0
0.0 - 12.0

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

ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ&นเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
อัตราเพิ#มขึ&น
อัตราลดลง
อัตราเพิ#มขึ&น
อัตราลดลง
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินลดลง 5.8 หนี&สินเพิ#มขึ&น 5.3 หนี&สินลดลง 6.7 หนี&สินเพิ#มขึ&น 6.4
หนี&สินเพิ#มขึ&น 5.3 หนี&สินลดลง 5.9 หนี&สินเพิ#มขึ&น 6.4 หนี&สินลดลง 6.7
หนี&สินลดลง 1.8

หนี&สินเพิ#มขึ&น 0.9

หนี&สินลดลง 2.0

หนี&สินเพิ#มขึ&น 1.3

23. หนีส% ิ นอื&น
งบการเงินรวม
เบี&ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี&จากการซื&อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี&อื#น
หนี&สินตามสัญญาเช่า
อื#น ๆ
รวมหนี&สินอื#น

2564
349,990,369
156,077,325
192,764,987
3,615,365
56,078,383
96,111,920
3,205,385
151,291,838
1,009,135,572

2563
325,857,716
115,363,825
109,680,273
2,950,051
50,191,499
109,603,894
3,661,317
149,970,080
867,278,655

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
349,990,369
325,857,716
155,788,411
115,221,111
186,632,269
108,991,684
3,615,365
2,950,051
56,078,384
50,191,499
96,137,250
109,685,260
151,129,557
149,885,472
999,371,605
862,782,793
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24. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ# งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี& จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงิ นปั นผลได้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้
ครบถ้วนแล้ว
25. รายได้ จากการลงทุน
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการลงทุนดังนี&

ดอกเบี&ยรับจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินปั นผลรับจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
47,005,266
41,923,980
41,750,709
29,535,110
71,459,090
88,755,975

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
44,288,105
39,092,998
41,750,709
29,535,110
86,038,814
68,628,108

26. กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเครื& องมือทางการเงิน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
ตราสารหนี&
ตราสารทุน
รวม

32,996,725
70,776,672
103,773,397

14,827,274
(33,916,825)
(19,089,551)
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27. กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ ายุติธรรมของเครื& องมือทางการเงิน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที#วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
ตราสารหนี&และตราสารทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
รวม

4,561,367
(764,195)
3,797,172

(47,426,363)
(47,426,363)

28. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคารสถานที#และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี&สูญและหนี&สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
131,585,540
106,637,781 129,161,708 106,233,156
93,046,402
91,558,029
90,693,333
89,908,500
3,203,014
2,712,994
3,173,533
2,647,555
17,932,714
(2,057,998)
17,932,714
(2,057,998)
431,321,119
312,507,318 431,319,435 312,504,874
52,352,678
41,681,138
52,243,484
41,500,798
57,233,050
44,728,206
47,312,711
43,513,357
786,674,517
597,767,468 771,836,918 594,250,242
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29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที#สาํ คัญดังนี&

ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคาร สถานที#และอุปกรณ์
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
อื#นๆ
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
2,892,762,023 2,558,145,032 2,890,764,832 2,556,465,258
1,004,188,196
942,171,843 1,003,839,516
941,725,965
425,425,298
367,274,605
421,973,063
365,680,039
179,318,413
227,888,152
179,318,413
227,888,152
431,321,120
312,507,318
431,319,435
312,504,874
93,046,401
91,558,029
90,693,333
89,908,500
52,352,678
41,681,138
52,243,484
41,500,798
57,233,102
44,728,207
47,312,711
43,513,357
95,320
109,456
688,983
3,149,598
660,497
3,113,252
27,940,676
8,409,994
27,911,247
8,344,557
5,164,372,210 4,597,623,372 5,146,036,531 4,590,644,752

30. ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค& าดว่ าจะเกิดขึน%
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค& าดว่ าจะเกิดขึน% จาก:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี& ที#วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
รวม

695,774
7,674

68,325
48,392

669,584
4,921

19,110
46,088

687,177

(34,035)

687,177

(34,035)

(701,536)
(106)
688,983

3,062,135
4,781
3,149,598

(701,079)
(106)
660,497

3,077,308
4,781
3,113,252
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31. กองทุนสํ ารองเลีย% งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี& ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ# งประกอบด้วยเงิ นที#พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 5 ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 15 และเงินที#บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชี พนี&บริ หาร
โดยผูจ้ ดั การกองทุ นที# ได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2564 กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้ เงิ นสมทบ
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 13.1 ล้านบาท (2563: 12.5 ล้านบาท)
32. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั&นพื&นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที#เป็ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักของหุ น้ สามัญที#ออกอยูใ่ นระหว่างปี
33. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2563
เงินปันผลประจําปี 2562

ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื#อวันที# 28 เมษายน 2564
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื#อวันที# 24 เมษายน 2563

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
60.60

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.20

60.60

0.20
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34. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ& กีย& วข้ องกัน
ในการพิ จารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างกิ จการที# เกี# ย วข้องกัน แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท ฯคํานึ งถึ งเนื& อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที#เกี#ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี&
รายชื#อกิจการที#เกี#ยวข้องกัน
บริ ษทั มาแฟม จํากัด
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
บริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชน#ั โซลูชนั# จํากัด
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
บริ ษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
บริ ษทั วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี# จํากัด
บริ ษทั สร้างเสริ ม จํากัด
บริ ษทั ฟอร์ส จํากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
การถือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
การถือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
การถือหุน้
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ผูเ้ กี#ยวข้องของกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุน้
ผูเ้ กี#ยวข้องของกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุน้

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมี รายการธุ รกิ จที# สําคัญกับกิ จการที# เกี# ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตาม
เงื#อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที#ตกลงกันระหว่าง บริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกันเหล่านั&น ซึ# งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี&
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท มาแฟม จํากัด
เบี&ยประกันภัยรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
เงินปันผลจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
บริษัท ลาววิวัฒ น์ ประกันภัย จํากัด
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เบี&ยประกันภัยรับต่อ
ค่าบําเหน็จจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
รายได้อื#น

76

35

76

35

60
29,131

74
29,131

60
29,131

74
29,131

-

-

1,858

1,842

-

-

371
348
-

374
432
15

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราของประเภทของ
การประกันภัย
ตามที#เกิดขึ&นจริ ง
ตามที#ประกาศจ่าย

อัตราของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที#ระบุในสัญญา
ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563

นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที&เกีย& วข้ องกัน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี&ยประกันภัยจ่ายต่อ
137,931

140,132

137,931

140,132

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
เบี&ยประกันภัยรับต่อ

15,821
55,009
-

11,654
106,762
1

15,821
55,009
-

11,654
106,762
1

เงินปันผลรับ
147
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย (โอนกลับ)
(41)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย
17,086

224

147
(41)

224

16,270

17,086

16,270

4,034

5,562

4,034

5,562

30

20

30

20

ตามที#ประกาศจ่าย

82

81

82

81

ตามอัตราของประเภทของ
การประกันภัย

74,281

76,777

74,281

76,777

ตามที#ระบุในสัญญา

57,512

64,329

57,512

64,329

ตามที#ระบุในสัญญา

รายได้อื#น
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินปันผลรับ
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี& จํากัด
เบี&ยประกันภัยรับ
บริษัท สร้ างเสริม จํากัด
ค่าบําเหน็จจ่าย
บริษัท ฟอร์ ส จํากัด
ค่าบําเหน็จจ่าย

อัตราของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที#ระบุในสัญญา
ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
อัตราของการประกันต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญา
ประกันภัยต่อ
ตามที#ประกาศจ่าย
ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่ วนในสัญญา
ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกันภัยที#
ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ตามที#ระบุในสัญญา
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ณ วัน ที# 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ฯมี ยอดคงเหลื อที# มี ส าระสํ าคัญ ของสิ น ทรั พ ย์และหนี& สิ น ที#
เกี#ยวข้องกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ดังนี&
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2563
2564
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท มาแฟม จํากัด
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
บริษัท ลาววิวัฒ น์ ประกันภัย จํากัด
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์อื#น
หนี&สินอื#น
รายการธุรกิจกับกิจการที&เกีย& วข้ องกัน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในตราสารทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุน
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
สิ นทรัพย์อื#น
หนี&สินอื#น
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุน
บริษัท สร้ างเสริม จํากัด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
หนี&สินอื#น
บริษัท ฟอร์ ส จํากัด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
หนี&สินอื#น

59,588

62,875

59,588

62,875

-

-

1,447,790
1,794,352
1,402,472
47,646

1,399,571
1,255,642
1,317,822
47,646

18,382,564

42,047,864

18,382,564

42,047,864

4,183,255
74,304,432

4,660,293
109,266,999

4,183,255
74,304,432

4,660,293
109,266,999

142,657,464
4,033,520
9,236,870

89,811,333
5,511,240
4,244,110

142,657,464
4,033,520
9,236,870

89,811,333
5,511,240
4,244,110

865,585

800,462

865,585

800,462

177,000

51,000

177,000

51,000

72,139,626
12,111,724
1,616,910

69,795,737
12,078,860
1,371,489

72,139,626
12,111,724
1,616,910

69,795,737
12,078,860
1,371,489

62,710,305
10,425,249
2,035,661

61,063,109
10,147,848
2,613,304

62,710,305
10,425,249
2,035,661

61,063,109
10,147,848
2,613,304
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทมี ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานที# ให้ แ ก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี&

ผลประโยชน์ระยะสั&น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
100,056,522
92,558,869
99,556,522
92,558,869
6,813,715
6,256,621
6,813,715
6,256,621
99,372,584
105,813,143
99,372,584
106,313,143

35. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษ ทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรั บประกันวินาศภัยทุ กประเภท และเพื#อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที#นาํ เสนอนี& สอดคล้อง
กับรายงานภายในของบริ ษ ัท ฯ ที# ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั&งนี&ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน ซึ# งวัด
มู ล ค่ า โดยใช้ เกณฑ์ เดี ย วกับ ที# ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดําเนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์รวมใน
งบการเงิน
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่ วนงานที#รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564
ส่ วนของบริ ษทั ฯ

รายได้ จ ากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ#ม) ลดจากปี
ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จ ากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
รวมค่ าใช้ จ่ ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับ
ประกันภัย ก่ อนค่ าใช้ จ่ ายใน
การดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับ
ประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรสุ ทธิจากเครื# องมือทางการเงิน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเครื# องมือทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื#น
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะ
เกิดขึ&น
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

ส่ วนของบริ ษทั
รายการตัดบัญชี
ย่อย

177,779,553

10,591,633

5,236,938,730

904,337,802

6,329,647,718

5,092,808

(1,858,277)

6,332,882,249

(111,325,067)
66,454,486

(672,819)
9,918,814

(25,072,213)
5,211,866,517

(478,811,971)
425,525,831

(615,882,070)
5,713,765,648

(1,858,277)
3,234,531

1,858,277
-

(615,882,070)
5,717,000,179

(1,779,050)
64,675,436
57,444,844
122,120,280

(89,009)
9,829,805
5,475
9,835,280

(298,047,104)
4,913,819,413
5,775,807
4,919,595,220

82,294
425,608,125
64,302,298
489,910,423

(299,832,869)
5,413,932,779
127,528,424
5,541,461,203

22,427
3,256,958
370,506
3,627,464

(370,506)
(370,506)

(299,810,442)
5,417,189,737
127,528,424
5,544,718,161

17,287,118
39,267,866
5,364,878

35,791
1,357,186
476,786

2,829,324,100
877,674,900
264,249,047

202,302,929
85,539,564
50,658,951

3,048,949,938
1,003,839,516
320,749,662

2,743,559
719,186
282,035

(370,506)
-

3,051,693,497
1,004,188,196
321,031,697

61,919,862

1,869,763

3,971,248,047

338,501,444

4,373,539,116

3,744,780

(370,506)

4,376,913,390

60,200,418

7,965,517

948,347,173

151,408,979

1,167,922,087

(117,316)

-

1,167,804,771

(771,836,918)

(14,837,599)

-

(786,674,517)

396,085,169
86,038,814
103,773,397

(14,954,915)
2,717,161
-

-

381,130,254
88,755,975
103,773,397

3,797,172
13,370,714
-

(265,708)
(95,320)

-

3,797,172
13,105,006
(95,320)

(660,497)
602,404,769
(117,773,084)
484,631,685

(28,486)
(12,627,268)
(12,627,268)

-

(688,983)
589,777,501
(117,773,084)
472,004,417

รวม
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนของบริ ษทั ฯ

รายได้ จ ากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ#ม) ลดจากปี
ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จ ากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
รวมค่ าใช้ จ่ ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย ก่ อน
ค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับ
ประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
ขาดทุนสุ ทธิจากเครื# องมือทาง
การเงิน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเครื# องมือทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื#น
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะ
เกิดขึ&น
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

ส่ วนของบริ ษทั
ย่อย
รายการตัดบัญชี

152,723,009

10,067,489

4,842,038,644

977,409,059

5,982,238,201

5,429,005

(1,841,542)

5,985,825,664

(89,338,869)
63,384,140

(681,194)
9,386,295

(17,655,338)
4,824,383,306

(541,280,891)
436,128,168

(648,956,292)
5,333,281,909

(1,841,542)
3,587,463

1,841,542
-

(648,956,292)
5,336,869,372

(8,013,923)
55,370,217
46,812,993
102,183,210

519,053
9,905,348
8,073
9,913,421

(739,718,036)
4,084,665,270
23,739,854
4,108,405,124

(49,401,998)
386,726,170
69,814,804
456,540,974

(796,614,904)
4,536,667,005
140,375,724
4,677,042,729

46,244
3,633,707
373,547
4,007,254

(373,547)
(373,547)

(796,568,660)
4,540,300,712
140,375,724
4,680,676,436

10,157,393
33,328,713
4,234,741

1,134,229
1,297,092
417,662

2,489,686,727
816,287,904
237,287,115

199,038,143
90,812,256
109,599,283

2,700,016,492
941,725,965
351,538,801

2,527,179
819,425
342,535

(373,547)
-

2,702,543,671
942,171,843
351,881,336

47,720,847

2,848,983

3,543,261,746

399,449,682

3,993,281,258

3,689,139

(373,547)

3,996,596,850

54,462,363

7,064,438

565,143,378

57,091,292

683,761,471

318,115

-

684,079,586

(594,250,242)

(3,532,284)

15,058

(597,767,468)

89,511,229
68,628,108

(3,214,169)
2,830,982

15,058
-

86,312,118
71,459,090

(19,089,551)

-

-

(19,089,551)

(47,426,363)
8,280,378
-

(241,109)
(109,456)

(15,058)
-

(47,426,363)
8,024,211
(109,456)

(3,113,252)
96,790,549
(18,350,934)
78,439,615

(36,346)
(770,098)
(770,098)

-

(3,149,598)
96,020,451
(18,350,934)
77,669,517

รวม
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สิ นทรัพย์และหนี&สินจําแนกตามส่ วนงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของบริ ษทั ฯ
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ส่ วนของ
บริ ษทั ย่อย

รายการ
ตัดบัญชี

สิ นทรัพย์
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564

212,341,430

1,106,569

1,378,230,463

466,558,090

6,794,439,429

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563

159,318,896

1,183,668

1,117,796,350

544,462,840

6,019,980,382

8,852,675,981

67,866,935

(75,493,523)

8,845,049,393

7,842,742,136

56,977,977

(54,420,678)

7,845,299,435

หนีส% ิ น
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564

341,626,235

2,677,334

5,013,466,818

952,756,887

719,382,077

7,029,909,351

18,421,019

(4,133,523)

7,044,196,847

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563

261,641,998

2,988,125

4,503,181,703

1,184,324,283

539,663,838

6,491,799,947

11,761,411

(4,020,680)

6,499,540,678

รวม

ข้ อมูลเกีย& วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากการรับประกันภัยกําหนดขึ&นตามสถานที#ต& งั ของลูกค้า
2564

(หน่วย: บาท)
2563

รายได้ จากการรับประกันภัย
ประเทศไทย
ประเทศลาว
รวม

5,541,461,203 4,677,042,729
3,256,958
3,633,707
5,544,718,161 4,680,676,436

สินทรัพ ย์
ประเทศไทย
ประเทศลาว
รวม

8,791,199,160 7,788,321,458
53,850,233
56,977,977
8,845,049,393 7,845,299,435

ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมี เบี& ยประกันภัยรับจากบริ ษทั นายหน้าราย
ใหญ่ จ าํ นวนสามรายเป็ นจํา นวนเงิ น รวมประมาณ 2,457.6 ล้า นบาท และ 2,372.1 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี& บริ ษทั ฯมีเบี& ยประกันภัยรับจากการขายผ่านบริ ษทั นายหน้าที# เกี# ยวข้องกันจํานวนสองรายเป็ น
จํานวนเงินรวมประมาณ 725.6 ล้านบาท และ 772.0 ล้านบาท ตามลําดับ
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36. หลักทรัพย์ ทมี& ีข้อจํากัดและภาระผูกพัน
36.1 หลักทรัพ ย์ ประกันและทรัพ ย์ สินทีจ& ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที#จดั สรรไว้เป็ นเงิน
สํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
หลักทรัพ ย์ ประกัน
เงินฝากประจํา
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
ทรัพ ย์ สินทีจ& ดั สรรไว้ เป็ นเงินสํารอง
พันธบัตรรัฐบาล
บัตรเงินฝาก
ตราสารหนี&รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
รวม
รวม

2563
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

17.6
15.3
32.9

17.6
15.1
32.7

18.7
15.0
33.7

18.7
15.5
34.2

122.2
503.0
80.0
100.0
805.2
838.1

125.3
503.0
80.3
102.1
810.7
843.4

385.9
200.0
80.0
60.0
725.9
759.6

392.4
200.0
81.8
63.2
737.4
771.6
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
หลักทรัพ ย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
ทรัพ ย์ สินทีจ& ดั สรรไว้ เป็ นเงินสํารอง
พันธบัตรรัฐบาล
บัตรเงินฝาก
ตราสารหนี&รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
รวม
รวม

2563

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

15.3
15.3

15.1
15.1

15.0
15.0

15.5
15.5

122.2
503.0
80.0
100.0
805.2
820.5

125.3
503.0
80.3
102.1
810.7
825.8

385.9
200.0
80.0
60.0
725.9
740.9

392.4
200.0
81.8
63.2
737.4
752.9

36.2 หลักประกันอื&น
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี&
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
พันธบัตรวางเป็ นหลักประกัน
คํ&าประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินฝากธนาคารที#ใช้เป็ นหลักประกัน
หนังสื อคํ&าประกันที#ออกโดยธนาคาร
หลักทรัพย์ในการยืน# ประกันกรณี ที#ผเู ้ อาประกันที#เป็ นผูข้ บั ขี#
รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
เงินเบิกเกินบัญชี
อื#นๆ
รวม

1,011,090

1,016,591

1,930,862

1,929,715

338,662
10,290,704
5,413,522
18,984,840

1,118,189
10,288,943
5,386,857
19,740,295
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37. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2564
2563
94,405,240
79,467,881
15,784,034
14,937,359
110,189,274
94,405,240

38. ภาระผูกพันและหนีส% ิ นทีอ& าจจะเกิดขึน%
38.1 ภาระผูกพันเกีย& วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 15.8 ล้านบาท ที#เกี#ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารและอุปกรณ์ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2563: 16.7 ล้านบาท)
38.2 ภาระผูกพันเกีย& วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่ าอุปกรณ์ ซึ# งประกอบด้วยสัญญาเช่ าที#สินทรัพย์อา้ งอิ งมี
มูลค่าตํ#าที#อายุของสัญญามีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และสัญญาบริ การที#เกี#ยวข้อง โดยมีจาํ นวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั&งสิ& นภายใต้สัญญาดังกล่าว จํานวน 2.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.6 ล้านบาท)
38.3 หนังสื อคํา% ประกันธนาคาร
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจํานวน 1.9 ล้านบาท ซึ# งเกี# ยวเนื# องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ บางประการตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
(2563: 1.9 ล้านบาท)
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38.4 คดีฟ้ องร้ อง
ณ วัน ที# 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษ ัท ฯมี ค ดี ที# ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ าเสี ยหายจํานวนประมาณ 223.0 ล้ านบาท
(ทุนทรัพย์ที#ฟ้อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ# งผลของการพิจารณาคดี ดงั กล่าวยังไม่สิ&นสุ ด อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผื#อผลเสี ยหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 96.9 ล้านบาท
และมีส่วนที#จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อจํานวนประมาณ 2.1 ล้านบาท ซึ# งฝ่ ายบริ หารเชื# อว่าสํารองเผื#อ
ผลเสี ยหายที#อาจเกิ ดขึ&นจํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (2563: 162.0 ล้านบาท 57.6 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท
ตามลําดับ)
39. ความเสี& ยงของบริษัทประกันวินาศภัยและนโยบายบริหารความเสี& ยง
39.1 ความเสี& ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี# ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี# ยงที#เกิ ดจากความผันผวนของความถี# ความรุ นแรงและเวลาที#
เกิดความเสี ยหายที#เบี#ยงเบนจากข้อสมมติที#ใช้ในการกําหนดอัตราเบี&ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารองและ
การพิจารณารับประกันภัย
กลุ่ มบริ ษทั มี นโยบายรั บประกันภัยที# เน้นให้ความสําคัญกับ การคัดเลื อกภัย เลื อกรั บ งาน (Selective) ที# มี
ความเสี# ยงภัยตํ#า ประวัติความเสี ยหายอยูใ่ นเกณฑ์ดี และไม่รับความเสี# ยงภัยไว้เองเกินข้อกําหนดของ คปภ.
กรณี ที# ค วามสามารถในการรั บ เสี# ย งภัย ไว้เองมี จ าํ กัด กลุ่ ม บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ารโอนความเสี# ย งภัย (Risk
Transfer) ให้แก่ บ ริ ษ ทั รั บประกันภัยต่อที# มีฐานะมัน# คง มี ขีดความสามารถและความเชี# ยวชาญในการรั บ
ประกันภัยต่อ ทั&งการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance) เพื#อสร้างความมัน# ใจให้กบั ลูกค้า
นอกจากนี& กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายดังนี&
- กําหนดหลักเกณฑ์การคิดทุ นประกันภัย ความคุ ม้ ครองและเงื# อนไขการรับประกันภัยที#เหมาะสมกับ
ระดับความเสี# ยง
- การจัดหาประกันภัยต่อมารองรับตามความจําเป็ น ในกรณี ที#ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับประกันภัยได้เต็มทุนประกัน ตามข้อกําหนดของ คปภ. ซึ# งกําหนดให้บริ ษทั ฯสามารถรับ
ความเสี# ยงภัยไว้เองไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน
- คัดเลือกบริ ษทั รับประกันภัยต่อที#มีฐานะการเงินมัน# คง และได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื# อถื อที#ระดับ
A- ขึ&นไป ตามการจัดอันดับความน่าเชื#อถือของ S&P และ A.M. Best
- กํา หนดผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บ ัติง านในแต่ ล ะขั&น ตอน ผู ส้ อบทานความถู ก ต้อ งครบถ้วนในการรั บ
ประกันภัยและผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณาอนุมตั ิการรับประกันภัยตามทุนประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี&สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยก
ตามประเภทการรับประกันภัย ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
ส่ วนของบริษัท
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวมส่ วนของบริ ษทั
ส่ วนของบริษัทย่ อย
รวม

98.5
1.9
2,866.0
26.5
343.1
3,336.0
2.4
3,338.4

2564
สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ส่ วนที#
ประกันภัยต่อ
62.7
7.7
9.1
151.9
231.4
231.4

สุ ทธิ
35.8
1.9
2,858.3
17.4
191.2
3,104.6
2.4
3,107.0

สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
80.0
1.8
2,564.6
28.2
374.0
3,048.6
2.0
3,050.6

2563
สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ส่ วนที#
ประกันภัยต่อ
45.9
4.4
10.3
183.2
243.8
243.8

สุ ทธิ
34.1
1.8
2,560.2
17.9
190.8
2,804.8
2.0
2,806.8
(หน่วย: ล้านบาท)

2564
สํารอง
สํารอง
ค่าสิ นไหม
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อนการ ทดแทนส่ วนที#
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ
ส่ วนของบริษัท
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวมส่ วนของบริ ษทั
ส่ วนของบริษัทย่ อย
รวม

16.2
0.7
1,887.5
5.9
210.8
2,121.1
2.1
2,123.2

9.8
0.1
8.4
2.4
133.9
154.6
154.6

สุ ทธิ
6.4
0.6
1,879.1
3.5
76.9
1,966.5
2.1
1,968.6

2563
สํารอง
สํารอง
ค่าสิ นไหม
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อนการ ทดแทนส่ วนที#
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ
3.6
1.1
1,735.7
4.8
226.1
1,971.3
1.3
1,972.6

2.0
0.1
27.9
1.9
152.1
184.0
184.0

สุ ทธิ
1.6
1.0
1,707.8
2.9
74.0
1,787.3
1.3
1,788.6
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี# ยงที#หนี& สินจากการรับประกันภัยจะเพิ#มขึ&นหรื อลดลง
เนื# องมาจากความผัน ผวนของสมมติ ฐานที# ใช้ในการคํานวณ ซึ# งจะกระทบต่ อภาระผูก พันด้านสิ น ไหม
ทดแทนทั&งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี# ยงอาจเกิดจากความถี#
และความรุ น แรงที# เกิ ด ความเสี ย หาย หรื อ ค่ าใช้จ่ายที# ใช้ในการจัดการสิ น ไหมทดแทนไม่ เป็ นไปตาม
ที#คาดไว้
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนที#เปลี#ยนแปลงเนื#องจาก
การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานเป็ นดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราส่ วนความเสี ยหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจัดสรรได้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ภาระผูกพันด้าน
ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทนที# สิ นไหมทดแทนที#
เปลี#ยนแปลงก่อนการ เปลี#ยนแปลงหลังการ กําไรก่อนภาษี
ส่ วนของ
สมมติฐานที#
รับประกันภัยต่อ
รับประกันภัยต่อ เงินได้เพิ#มขึ&น เจ้าของเพิ#มขึ&น
เปลี#ยนแปลง
เพิ#มขึ&น (ลดลง)
เพิ#มขึ&น (ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
+5%
183
165
(165)
(132)
-5%
(183)
(164)
(164)
132
+10%
2
2
(2)
(2)
-10%
+10%

(2)
6

(2)
6

2
(6)

2
(5)

-10%

(6)

(6)

6

5
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราส่ วนความเสี ยหายสัมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
ไม่สามารถจัดสรรได้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ภาระผูกพันด้าน
ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทนที# สิ นไหมทดแทนที#
เปลี#ยนแปลงก่อนการ เปลี#ยนแปลงหลังการ กําไรก่อนภาษี
ส่ วนของ
สมมติฐานที#
รับประกันภัยต่อ
รับประกันภัยต่อ เงินได้เพิ#มขึ&น เจ้าของเพิ#มขึ&น
เปลี#ยนแปลง
เพิ#มขึ&น (ลดลง)
เพิ#มขึ&น (ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
+5%
181
146
(146)
(117)
-5%
(181)
(146)
146
117
+10%
2
2
(2)
(2)
-10%
+10%

(2)
6

(2)
6

2
(6)

2
(5)

-10%

(6)

(6)

6

5
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39.2 นโยบายการบริหารความเสี& ยง
39.2.1 ความเสี& ยงด้ านเครดิต
ความเสี# ย งด้านเครดิ ต คื อ ความเสี# ย งที# เกิ ด จากคู่ สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ตามภาระผู ก พัน ที# ระบุ ไ ว้ใ น
เครื# องมือการเงินได้ เช่น ลูกหนี& ค่าเบี&ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ (ผูร้ ับประกันภัยต่อ
(Reinsurer)) ลูกหนี&เงินให้กูย้ มื และสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี& ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที#
ตกลงไว้กบั กลุ่มบริ ษทั ซึ# งอาจส่ งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ได้ กลุ่มบริ ษทั มี
แนวทางในการบริ หารความเสี# ยงโดยควบคุ มให้สัดส่ วนของเบี&ยประกันภัยค้างรับอยู่ในระดับที#เหมาะสม
สอดคล้องตามเกณฑ์ที# สํานักงาน คปภ. กําหนด มี กระบวนการติ ดตามเบี& ยประกันภัยค้างรั บจากทั&งผูเ้ อา
ประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด กําหนดการคัดเลื อกผูร้ ับประกันภัยต่อและลงทุนในตราสาร
หนี& ที#มีอนั ดับ ความน่ าเชื# อถื อระดับ “A-” ขึ&นไปและให้กู้ยืมเงิ นแก่ พนักงานตามเกณฑ์ที#สํานักงาน คปภ.
กําหนด นอกจากนี& กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ระบบตรวจสอบและติ ดตามการชําระหนี& จากคู่ ค ้า สั ญ ญาต่ างๆ อย่า ง
สมํ#าเสมอ
นอกจากนี& ในส่ วนของสิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นประเภทตราสารหนี& กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ป ระเมิ นผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นโดยไม่รอให้มีเหตุการณ์ที#มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเกิดขึ&นก่อน ซึ# งกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ
วิธี ก ารทั#วไป (General Approach) มาใช้ใ นการคํานวณผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที# ค าดว่าจะเกิ ด ขึ& น สํ าหรั บ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ# งแบ่งความเสี# ยงของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ น 3 ระดับชั&น และพิจารณาผลขาดทุน
ด้านเครดิตต่างกันในแต่ละระดับดังนี&
ระดับชั&น
ชั&น ที# 1 - ตราสารหนี& ที# ไ ม่ มี ก ารเพิ# ม ขึ& น อย่างมี
นัยสําคัญของความเสี# ยงด้านเครดิต
ชั& นที# 2 - ตราสารหนี& ที# มี ก ารเพิ# ม ขึ& นอย่ า งมี
นัยสําคัญของความเสี# ยงด้านเครดิต
ชั&นที# 3 - ตราสารหนี&ที#มีการด้อยค่าด้านเครดิต

การวัดผลขาดทุนด้านเครดิต
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที# คาดว่าจะเกิ ดขึ& นใน 12 เดื อน
ข้างหน้า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นตลอดอายุของ
ตราสาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นตลอดอายุของ
ตราสาร

กลุ่มบริ ษทั ประเมินสิ นทรัพย์ทางการเงินว่ามีความเสี# ยงด้านเครดิตเพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญหรื อว่ามีการด้อย
ค่าด้านเครดิตหรื อไม่จากปั จจัยเชิ งปริ มาณ และปั จจัยเชิ งคุณภาพ โดยพิจารณาจากการอันดับความน่าเชื#อถือ
ด้านเครดิ ตที# เปลี# ยนไปจากวันที# รับรู ้ รายการเมื# อเริ# มแรก การผิดนัดชําระ รวมถึ งการวิเคราะห์ อตั ราส่ วน
การเงินของผูอ้ อกตราสารว่ามีปัจจัยที#กระทบกับกระแสเงินสดอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
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ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี#ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จํานวนเงินที#แสดงในตาราง
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
กลุ่มระดับลงทุน
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
รายได้ จากเงินลงทุนค้ างรับ
กลุ่มระดับลงทุน
กลุ่มตํ#ากว่าระดับลงทุน
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลค่ ายุติธรรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
กลุ่มระดับลงทุน
กลุ่มผิดนัดชําระ
รวม
ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#
คาดว่าจะเกิดขึ&น
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลด้ วยราคา
ทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มระดับลงทุน
กลุ่มตํ#ากว่าระดับลงทุน
กลุ่มผิดนัดชําระ
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
สิ นทรัพย์ทาง
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
การเงินที#มีการ
อายุ
ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL (Lifetime ECL simplified
credit impaired)
approach)

รวม

738,617

-

-

-

738,617

(846)
737,771

-

-

-

(846)
737,771

12,769
12,769

185
185

-

-

12,769
185
12,954

(31)
12,738

(20)
165

-

-

(51)
12,903

1,806,066
1,806,066

-

-

-

1,806,066
1,806,066

1,845

-

94

-

1,939

1,044,050
1,044,050

25,000
25,000

841
841

-

1,044,050
25,000
841
1,069,891

(482)
1,043,568

(2,379)
22,621

(841)
-

-

(3,702)
1,066,189
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย% ค้ างรับ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
ค่ าสิ นไหมค้ างรับจากคู่กรณี
ค้างชําระ
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น(1)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
รายการเทียบเท่ าเงินสดที&มี
ข้ อจํากัดในการใช้
กลุ่มระดับลงทุน
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
(1)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
สิ นทรัพย์ทาง
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
การเงินที#มีการ
อายุ
ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL (Lifetime ECL simplified
credit impaired)
approach)

รวม

4,072
4,072

-

754
754

-

4,072
754
4,826

4,072

-

(754)
-

-

(754)
4,072

-

-

-

672,178

672,178

-

-

-

(109,820)
562,358

(109,820)
562,358

9,045

-

-

-

9,045

(5)
9,040

-

-

-

(5)
9,040

แสดงสุ ทธิในค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
กลุ่มระดับลงทุน
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
รายได้ จากเงินลงทุนค้ างรับ
กลุ่มระดับลงทุน
กลุ่มตํ#ากว่าระดับลงทุน
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลค่ ายุติธรรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
กลุ่มระดับลงทุน
กลุ่มผิดนัดชําระ
รวม
ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#
คาดว่าจะเกิดขึ&น
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลด้ วยราคา
ทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มระดับลงทุน
กลุ่มตํ#ากว่าระดับลงทุน
กลุ่มผิดนัดชําระ
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
สิ นทรัพย์ทาง
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
การเงินที#มีการ
อายุ
ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL simplified
(Lifetime ECL approach)
credit impaired)

รวม

330,125

-

-

-

330,125

(177)
329,948

-

-

-

(177)
329,948

11,978
11,978

210
210

-

-

11,978
210
12,188

(23)
11,955

(23)
187

-

-

(46)
12,142

1,210,594
1,210,594

-

94
94

-

1,210,594
94
1,210,688

1,158

-

94

-

1,252

1,115,171
1,115,171

30,000
30,000

841
841

-

1,115,171
30,000
841
1,146,012

(424)
1,114,747

(3,138)
26,862

(841)
-

-

(4,403)
1,141,609
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย% ค้ างรับ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
รวม
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
ค่ าสิ นไหมค้ างรับจากคู่กรณี
ค้างชําระ
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น(1)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
รายการเทียบเท่ าเงินสดที&มี
ข้ อจํากัดในการใช้
กลุ่มระดับลงทุน
หัก: ค่าเผื#อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
(1)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
สิ นทรัพย์ทาง
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
การเงินที#มีการ
อายุ
ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL simplified
(Lifetime ECL approach)
credit impaired)

รวม

6,232
6,232

-

754
754

-

6,232
754
6,986

6,232

-

(754)
-

-

(754)
6,232

-

-

-

578,139

578,139

-

-

-

(93,342)
484,797

(93,342)
484,797

9,357

-

-

-

9,357

(5)
9,352

-

-

-

(5)
9,352

แสดงสุ ทธิในค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
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ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี#ยนแปลงของค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นสําหรับปี สิ& นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ นดังนี&
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด
รายได้ จากเงินลงทุนค้ างรับ
ยอดต้นงวด
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที#ซ&ื อ
หรื อได้มา
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี /
ครบกําหนด
ยอดปลายงวด
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลค่ ายุติธรรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
ยอดต้นงวด
สิ นทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที#
ซื& อหรื อได้มา
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี /
ครบกําหนด
ยอดปลายงวด

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
ที#มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL credit impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
อายุ
(Lifetime ECL simplified
approach)

รวม

177

-

-

-

177

669
846

-

-

-

669
846

23

23

-

-

46

4

-

-

-

4

10

-

-

-

10

(6)
31

(3)
20

-

-

(9)
51

1,158

-

94

-

1,252

709

-

-

-

709

294

-

-

-

294

(316)
1,845

-

94

-

(316)
1,939

77

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลด้ วยราคา
ทุนตัดจําหน่ าย
ยอดต้นงวด
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที#ซ&ื อ
หรื อได้มา
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี /
ครบกําหนด
ยอดปลายงวด
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย% ค้ างรับ
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด
ค่ าสิ นไหมค้ างรับจากคู่กรณี
ยอดต้นงวด
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที#ซ&ื อ
หรื อได้มา
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด
รายการเทียบเท่ าเงินสดที&มี
ข้ อจํากัดในการใช้
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
ที#มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL credit impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
อายุ
(Lifetime ECL simplified
approach)

รวม

424

3,138

841

-

4,403

289

-

-

-

289

(2)

(498)

-

-

(500)

(229)
482

(261)
2,379

841

-

(490)
3,702

-

-

754

-

754

-

-

754

-

754

-

-

-

93,342

93,342

-

-

-

77,703

77,703

-

-

-

17,177
(78,402)
109,820

17,177
(78,402)
109,820

5

-

-

-

5

5

-

-

-

5
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด
รายได้ จากเงินลงทุนค้ างรับ
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการ
เปลี#ยนการจัดชั&น
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี /
ครบกําหนด
ยอดปลายงวด
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลค่ ายุติธรรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น
ยอดต้นงวด
สิ นทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที#
ซื& อหรื อได้มา
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี /
ครบกําหนด
ยอดปลายงวด

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
ที#มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL credit impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
อายุ
(Lifetime ECL simplified
approach)

รวม

158

-

-

-

158

19
177

-

-

-

19
177

-

-

-

-

-

31

35

-

-

66

(8)

8

-

-

-

23

(20)
23

-

-

(20)
46

1,192

-

94

-

1,286

843

-

-

-

843

(370)

-

-

-

(370)

(507)
1,158

-

94

-

(507)
1,252
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญ
ของความเสี# ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
ตราสารหนีท% ี&วดั มูลด้ วยราคา
ทุนตัดจําหน่ าย
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการ
เปลี#ยนการจัดชั&น
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี /
ครบกําหนด
ยอดปลายงวด
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย% ค้ างรับ
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด
ค่ าสิ นไหมค้ างรับจากคู่กรณี
ยอดต้นงวด
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที#ซ&ื อ
หรื อได้มา
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ส่ วนที#ตดั จําหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด
รายการเทียบเท่ าเงินสดที&มี
ข้ อจํากัดในการใช้
ยอดต้นงวด
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี# ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
ที#มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL credit impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที#ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
คํานวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที#คาด
ว่าจะเกิดขึ&นตลอด
อายุ
(Lifetime ECL simplified
approach)

รวม

484

-

841

-

1,325

310

3,292

-

-

3,602

(370)

370

-

-

-

424

(524)
3,138

841

-

(524)
4,403

-

-

754

-

754

-

-

754

-

754

-

-

-

49,238

49,238

-

-

-

73,645

73,645

-

-

-

21,158
(50,699)
93,342

21,158
(50,699)
93,342

-

-

-

-

-

5
5

-

-

-

5
5

คุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่จดั เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี# ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) เช่น เงินลงทุนในตราสารหนี&ที#วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
80

ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี# ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น (ไม่รวม
สิ นทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย) คือ มูลค่าตามบัญชี ข& นั ต้นหักค่าเผือ# ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&น
และไม่คาํ นึงถึงหลักประกันและการดําเนินการใด ๆ เพื#อเพิ#มความน่าเชื#อถือ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื#น
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื#น
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้

2564
745,845
17,125

2563
332,677
14,108

1,806,066
1,108,329
4,072
562,444
9,040
4,252,921

1,210,688
1,187,274
6,232
484,906
9,352
3,245,237

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
737,771
329,948
12,903
12,142
1,806,066
1,066,189
4,072
562,358
9,040
4,198,399

1,210,688
1,141,609
6,232
484,797
9,352
3,194,768

39.2.2 ความเสี& ยงจากการเปลีย& นแปลงของราคาตลาด
ความเสี# ยงจากการเปลี# ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี# ยงที# กลุ่ มบริ ษทั อาจได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื# องมาจากการเปลี# ยนแปลงอัตราดอกเบี&ย อัตราแลกเปลี# ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ# งส่ งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนื#องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี& สินที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั&น
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี# ยงด้านอัตราดอกเบี&ยและความเสี# ยงจากการ
เปลี#ยนแปลงราคาหลักทรัพย์เท่านั&น
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ก. ความเสี& ยงจากอัตราดอกเบีย%
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย คือ ความเสี# ยงที#มูลค่าของเครื# องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื# องจาก
การเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ยในตลาด
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที#มน#ั คงในระยะยาว
ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงการวิเคราะห์ประเภทการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับกระแสเงินสด
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี&สินที#สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี&ย
และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี& สินที#มีอตั ราดอกเบี&ยคงที# สามารถแยกตามวันที# ครบกําหนด หรื อวันที# มี
การกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ (หากวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราดอกเบี&ยคงที#
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ อัตราดอกเบี&ย
หรื อวันครบกําหนด
ปรับขึ&นลง
ภายใน
มากกว่า
ตาม
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้เงินลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สิ นทรัพย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส% ิ นตามสั ญญาประกันภัย
หนี& สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนีส% ิ นทางการเงิน
หนี& สินตราสารอนุพนั ธ์

ไม่มี
ดอกเบี&ย

รวม

อัตราดอกเบี&ย
ที#แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

3.6
1,960.7
0.1
-

772.5
1.7
-

168.8
2.3
-

728.0
-

6.2
12.9
1,436.5
756.0
562.4

737.8
12.9
4,338.5
756.0
4.1
562.4

0.00 - 0.65
0.00 - 5.35
5.50 - 14.50
-

-

-

-

-

946.8

946.8

-

-

-

-

-

154.7
48.3

154.7
48.3

-

-

-

-

-

2,121.1
355.7

2,121.1
355.7

-

-

-

-

-

0.8

0.8

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบี&ยคงที#
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ อัตราดอกเบี&ย
หรื อวันครบกําหนด
ปรับขึ&นลง
ภายใน
มากกว่า
ตาม
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้เงินลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สิ นทรัพย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส% ิ นตามสั ญญาประกันภัย
หนี& สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มี
ดอกเบี&ย

รวม

อัตราดอกเบี&ย
ที#แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

2.6
1,213.1
0.2
-

969.9
1.9
-

189.8
4.1
-

324.0
-

3.3
12.1
1,447.1
695.2
484.8

329.9
12.1
3,819.9
695.2
6.2
484.8

0.00 - 0.75
0.75 - 5.46
5.50 - 14.50
-

-

-

-

-

754.1

754.1

-

-

-

-

-

184.0
179.8

184.0
179.8

-

-

-

-

-

1,971.3
459.8

1,971.3
459.8

-

การวิเคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี# ย นแปลงของอัต ราดอกเบี& ย เป็ นการแสดงผลกระทบของ
การเปลี#ยนแปลงอัตราดอกเบี&ยที#เป็ นไปได้ต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ฯ
โดยกําหนดให้ตวั แปรอื#นคงที#
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ผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนและส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ฯจากการเปลี#ยนแปลงที#อาจเกิดขึ&นอย่าง
สมเหตุสมผลของมูลค่าของตราสารหนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี&
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารหนี&

เพิ#มขึ&น /
(ลดลง)
(ร้อยละ)
0.25
(0.25)

2564
ผลกระทบต่อ
กําไรหรื อ
ขาดทุน
(ล้านบาท)
(0.4)
0.4

ผลกระทบต่อ
ส่ วนของ
เจ้าของ
(ล้านบาท)
(6.2)
6.1

เพิ#มขึ&น /
(ลดลง)
(ร้อยละ)
0.25
(0.25)

2563
ผลกระทบต่อ
กําไรหรื อ
ขาดทุน
(ล้านบาท)
(0.4)
0.4

ผลกระทบต่อ
ส่ วนของ
เจ้าของ
(ล้านบาท)
(7.3)
7.4

สิ นทรัพย์และหนี& สินทางการเงิ นและสิ นทรัพย์และหนี& สินตามสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ย่อยส่ วน
ใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์และหนี& สินที#ไม่มีดอกเบี&ย ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จํา หน่ าย ซึ# งมี อ ัตราดอกเบี& ยคงที# และมี วนั ครบกําหนดภายใน 1 ปี จํา นวน 5.6 ล้านบาท (2563: 6.9
ล้านบาท) และภายใน 1 - 5 ปี จํานวน 36.6 ล้านบาท (2563: 38.8 ล้านบาท)
ข. ความเสี& ยงจากการเปลีย& นแปลงราคาหลักทรัพ ย์
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ คือ ความเสี# ยงที#เกิ ดจากการเปลี# ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ# งอาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ# ึ งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
บริ ษ ทั ฯได้บริ หารความเสี# ยงจากการเปลี# ยนแปลงราคาหลักทรั พ ย์ โดยจัดสั ดส่ วนการลงทุ น (Asset
Allocation) แบบผสมผสานเพื#อกระจายความเสี# ยง จะให้น& าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คปภ. ที# เน้ นการลงทุ น อย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษ ัท ฯได้วางกรอบการแบ่ งเงิ น ลงทุ นไปยัง
สิ นทรั พย์ (Asset Class) ประเภทต่างๆ โดยเลื อกกระจายการลงทุ นในบริ ษ ทั ที# มี ความมัน# คงสู ง สร้ าง
รายได้และกําไรค่อนข้างสมํ#าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปั นผลสู งซึ# งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสู ง
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39.2.3 ความเสี& ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี# ยงด้านสภาพคล่ อง คื อ ความเสี# ยงที# กลุ่ มบริ ษทั จะไม่ สามารถปฏิ บ ตั ิ ตามภาระผูกพันได้เมื# อครบ
กําหนด เนื# องจากไม่สามารถเปลี#ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความ
ต้องการในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
กลุ่ มบริ ษทั ได้บริ หารความเสี# ยงด้านสภาพคล่องโดยมี คณะกรรมการบริ ษทั ติดตามควบคุ มให้อตั ราส่ วน
สภาพคล่ องอยู่ตามเกณฑ์ที#กาํ หนด เป็ นประจําทุ กเดื อน และกําหนดให้มีหน่ วยงานที# รับผิดชอบติ ดตาม
กระแสเงินสดเป็ นรายวัน ทั&งนี& สามารถอธิ บายเพิ#มเติมถึงกิจกรรมดําเนินการในส่ วนต่างๆ ได้ดงั นี&
- ทําการประเมินสถานะการเงินก่อนการแต่งตั&งเป็ นตัวแทนและ Broker
- จัดเก็บเบี&ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
- สร้างระบบติดตามเก็บเบี&ยที#เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
วัน ที# ค รบกํา หนดของสิ น ทรั พ ย์และหนี& สิ น ทางการเงิ น นับ จากวัน ที# ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที#
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สิ นทรัพย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง
สิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี%สินตามสั ญญาประกันภัย
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย - สํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี%สินทางการเงิน
หนี&สินตราสารอนุพนั ธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด

3.6
12.9
1,960.7
0.1
562.4

772.5
1.7
-

168.8
2.3
-

946.8

-

-

-

946.8

140.0
48.3

14.7
-

-

-

154.7
48.3

1,383.1
355.7

738.0
-

-

-

2,121.1
355.7

-

-

-

0.8

0.8

734.2
1,436.5
756.0
-

รวม
737.8
12.9
4,338.5
756.0
4.1
562.4
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(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
สิ นทรัพย์ ตามสั ญญาประกันภัย
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง
สิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี%สินตามสั ญญาประกันภัย
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย - สํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด
327.3
1,447.1
695.2
-

รวม

2.6
12.1
1,213.1
0.2
484.8

969.9
1.9
-

189.8
4.1
-

329.9
12.1
3,819.9
695.2
6.2
484.8

754.1

-

-

-

754.1

149.0
179.8

35.0
-

-

-

184.0
179.8

1,302.2
459.8

669.1
-

-

-

1,971.3
459.8

สิ นทรัพย์และหนี& สินทางการเงิ นและสิ นทรัพย์และหนี& สินตามสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ย่อยส่ วน
ใหญ่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายซึ# งส่ วน
หนึ# งจํานวน 36.6 ล้านบาท (2563: 38.8 ล้านบาท) จะครบกําหนดชําระภายใน 1 - 5 ปี และอีกจํานวน
5.6 ล้านบาท (2563: 6.9 ล้านบาท) จะครบกําหนดภายใน 1 ปี
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39.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื& องมือทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ มบริ ษทั มี สินทรั พ ย์และหนี& สินทางการเงิ นที# วดั มู ล ค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรม หรื อวัดมู ลค่าด้วยราคาทุ นแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมู ลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั&นของมู ลค่า
ยุติธรรม ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที&วัดมูลค่ าด้วย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
หนี%สินทางการเงินที&วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม
หนี&สินตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที&ต้องเปิ ดเผย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที#วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

1,466.3
412.6

4.9
412.6

1,461.4
-

-

1,466.3
412.6

1,806.1
343.4

199.9

1,806.1
-

143.5

1,806.1
343.4

0.8

0.8

737.8
12.9
1,066.2
4.1
562.4

-

-

0.8

738.6
-

12.9

-

738.6
12.9

865.5
-

205.3
-

4.1
562.4

1,070.8
4.1
562.4
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที&วัดมูลค่ าด้วย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินลงทุนที#วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี&
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที&ต้องเปิ ดเผย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที#วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี&ยค้างรับ
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

1,467.6
382.4

382.4

1,467.6
-

-

1,467.6
382.4

1,210.7
312.8

222.2

1,210.7
-

90.6

1,210.7
312.8

329.9
12.1

330.1
-

12.1

-

330.1
12.1

1,141.6
6.2
484.8

673.2
-

478.8
-

6.2
484.8

1,152.0
6.2
484.8

บริ ษทั ย่อยไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่มีสินทรัพย์ทางการเงินที#วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ# งมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื#องจากครบกําหนดในระยะเวลาอันสั&น
การจัดลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ นไป
ตามที#กาํ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.22
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยู่กบั ลักษณะของเครื# องมือทางการเงิน โดยกลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินดังนี&
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั&น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น รายได้จากการลงทุ นค้างรั บ และค่ าสิ นไหมค้างรั บ จากคู่ก รณี แสดงมู ลค่ า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี& แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทยหรื อตลาดอื#น
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที#เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแส เงิ นสดในอนาคตหรื อเทียบเคียง
มูลค่าตามบัญชี
(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมที#ใช้อตั ราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแส
เงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี&ยปั จจุบนั
(จ) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม
การกระทบยอดรายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที# วดั มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมเป็ นประจําและมี ล ําดับ ชั&น ของมู ล ค่ า
ยุติธรรมเป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารทุน
174.7
(84.1)
90.6
52.9
143.5

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2563
ขาดทุนสุ ทธิ ที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563
กําไรสุ ทธิ ที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564

ข้อสมมติหลักที#ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนที#จดั อยู่ในระดับ 3 ที#มูลค่ายุติธรรมเปลี# ยนแปลง
อย่างเป็ นสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี&

เครื# องมือทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

เทคนิคการวัดมูลค่า
วิธีคิดลดกระแสเงินสด

ข้อมูลที#ไม่
สามารถสังเกต
ได้ที#มีนยั สําคัญ
อัตราคิดลด

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลกระทบที#มีต่อการ
เปลี#ยนแปลงของ
อัตราที#ใช้
สมมติฐาน
10.5%
อัตราคิดลดลดลง 1%
ทําให้มูลค่ายุติธรรมเพิ#มขึ&น
จํานวน 2.4 ล้านบาท
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40. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ# ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื# องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูท้ ี#เกี#ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดํารงเงินกองทุนตามความเสี# ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
41. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
41.1 เมื# อวันที# 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที# ป ระชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มี มติ ให้เสนอต่อที# ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษ ทั ฯ เพื#อพิจารณาและอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรั บ
ปี 2564 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.7 บาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลทั&ง สิ& น 212 ล้ า นบาท โดยมี ก ํา หนดจ่ า ยในวัน ที#
25 พฤษภาคม 2565
41.2 แผนการปรับโครงสร้ างกิจการ
เมื# อวันที# 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที# ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั&งที# 2/2565ได้พิจารณาและมี มติ ให้เสนอ
แผนการปรับโครงสร้ างการถื อหุ ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการประเมินผลกระทบต่างๆ ต่อที#
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการให้มีการจัดตั&งบริ ษทั โฮลดิ& งส์ ในรู ปแบบ
บริ ษทั มหาชนจํากัดภายใต้ชื#อ “บริ ษทั ไทยวิวฒั น์ โฮลดิ&งส์ จํากัด (มหาชน)” (“บริ ษทั โฮลดิ&งส์ ”) โดยบริ ษทั
โฮลดิ&งส์ จะทําคําเสนอซื& อหลักทรัพย์ท& งั หมดของบริ ษทั ฯ เพื#อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริ ษทั
โฮลดิ&งส์ ที#อตั ราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ น้ สามัญของบริ ษทั โฮลดิ&งส์ และ
ภายหลังการทําคําเสนอซื& อหลัก ทรั พ ย์เสร็ จสิ& น หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ทั โฮลดิ& ง ส์ จะเข้าเป็ นหลัก ทรั พ ย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ# งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
42. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี&ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื#อวันที# 24 กุมภาพันธ์ 2565
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