
 

 

 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2564 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 
ซึ5 งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี5ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที5สําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี:แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและ                         
กระแสเงินสดสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                          
และเฉพาะของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที5ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที5กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที5
เกี5ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื5นๆตามที5ระบุใน
ขอ้กาํหนดนั:นดว้ย ขา้พเจา้เชื5อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที5ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื5อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื"องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื5องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื5องต่างๆที5มีนยัสาํคญัที5สุดตามดุลยพินิจเยี5ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน 
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื5องเหล่านี:มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั:งนี:  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื5องเหล่านี:  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบที5ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ5 งไดร้วมความรับผิดชอบที5เกี5ยวกบัเรื5องเหล่านี:ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบที5ออกแบบมาเพื5อตอบสนองต่อการประเมินความเสี5ยงจากการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ5 งไดร้วมวธีิการตรวจสอบ
สาํหรับเรื5องเหล่านี:ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื5องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื5องมีดงัต่อไปนี:  

การรับรู้รายได้ค่าเบี�ยประกนัภัยรับ  

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าเบี:ยประกนัภยัรับจาํนวน 6,333 ลา้นบาท ซึ5 งเป็นการรับประกนัภยัใหก้บั                 
ผูเ้อาประกนัภยัรายยอ่ยและมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก ซึ5 งค่าเบี:ยประกนัภยัที5เรียกเก็บจากลูกคา้มี       
ความหลากหลายและตอ้งอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ดงันั:น ขา้พเจา้จึงให้
ความสาํคญักบัการตรวจสอบรายไดค้่าเบี:ยประกนัภยัวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าที5ถูกตอ้งและเกิดขึ:นจริง 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัที5เกี5ยวขอ้งกบัการขายเบี:ยประกนัภยั การคาํนวณเบี:ยประกนัภยัรับ
และการรับรู้รายไดค้่าเบี:ยประกนัภยัรับ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่ม
ทดสอบการปฎิบติัตามการควบคุมภายในที5ออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งกรมธรรมแ์ละเอกสารประกอบรายการเพื5อ
ตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบี:ยประกนัภยัวา่สอดคลอ้งตามเงื5อนไขที5ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัและ
สอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบริษทั และสอบทานกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงักรมธรรมที์5รับรู้เป็นรายได้
ของกลุ่มบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีในช่วงก่อนและหลงัวนัสิ:นงวด นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรายไดค้่าเบี:ยประกนัภยัรับที5รับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบญัชีและสุ่มทดสอบรายการบนัทึกบญัชีที5
เกี5ยวขอ้งกบัรายไดค้่าเบี:ยประกนัภยัรับที5ทาํผา่นใบสาํคญัทั5วไป 
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หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย - สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

หนี: สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเป็นบญัชีที5มีความสาํคญั
ในงบการเงิน โดย ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย จาํนวน 2,123 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 30 ของหนี: สินรวม) บญัชีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจะรวมทั:งในส่วนของความเสียหายที5เกิดขึ:นและไดรั้บรายงานแลว้และความเสียหายที5
เกิดขึ:นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ5 งการประมาณการดงักล่าวคาํนวณขึ:นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯตามวธีิการ
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ขอ้สมมติหลกัที5ใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการประมาณการอยา่งสูง ดงันั:น ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรอง              
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย นอกจากนี:  สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน               
คา้งจ่ายดงักล่าวยงัเกี5ยวเนื5องโดยตรงกบัสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งรับส่วนที5เรียกคืนจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ ซึ5 งจาํนวนดงักล่าวคาํนวณขึ:นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯตามวธีิการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัเช่นเดียวกนั ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งรับส่วนที5เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อจาํนวน 155 ลา้นบาท  

ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี5ยวกบัการรับเรื5องค่าสินไหม
ทดแทน การจดัการค่าสินไหมทดแทน การตั:งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน             
คา้งจ่าย และการรับประกนัภยัต่อ โดยการสอบถามผูบ้ริหารเกี5ยวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติที5ใชใ้นการประมาณการ                        
โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สุ่มทดสอบขอ้มูลการเรียกร้องกบัแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วเิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลความถี5ของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที5เกิดขึ:นต่อครั: ง นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดส้อบทาน
รายงานการคาํนวณประมาณการค่าสินไหมทดแทนที5จดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัวา่สอดคลอ้งกบั
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนที5ตั:งไวใ้นบญัชี ประเมินขอ้สมมติ วธีิการที5ใชใ้นการคาํนวณ สุ่มทดสอบขอ้มูลที5
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชแ้ละเปรียบเทียบกบัขอ้สมมติที5ใชใ้นปีก่อน นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการตั:ง
ประมาณการสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งรับส่วนที5เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อดว้ย 



 

4 

ข้อมูลอื"น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื5น ซึ5 งรวมถึงขอ้มูลที5รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง          
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที5แสดงอยูใ่นรายงานนั:น) ซึ5 งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที5ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี:  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื5นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้          
ความเชื5อมั5นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื5นนั:น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที5เกี5ยวเนื5องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื5นนั:นมี
ความขดัแยง้ที5มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที5ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอื5นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื5อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที5กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที5
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื5อสารเรื5องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลทราบเพื5อใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขที5เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที"ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที5รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี: โดยถูกตอ้งตามที5ควรตามมาตรฐาน                                  
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี5ยวกบัการควบคุมภายในที5ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื5อใหส้ามารถ
จดัทาํ งบการเงินที5ปราศจากการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื5อง 
การเปิดเผยเรื5องที5เกี5ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื5องในกรณีที5มีเรื5องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการที5ดาํเนินงานต่อเนื5องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั:งใจที5จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื5องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที5ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื5อใหไ้ดค้วามเชื5อมั5นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ5 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื5อมั5นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื5อมั5น
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที5มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื5อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที5ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี:  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี5ยง                      
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี:ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี5ยงที5อาจมีการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื5อตอบสนองต่อความ
เสี5ยงเหล่านั:น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที5เพียงพอและเหมาะสมเพื5อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสี5ยงที5ไม่พบขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ5 งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเสี5ยงที5เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื5องจากการทุจริตอาจเกี5ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั:งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที5ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี5ยวกบัระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื5อออกแบบวธีิการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื5อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที5ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที5เกี5ยวขอ้งที5ผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเกี5ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที5ดาํเนินงานต่อเนื5องของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที5ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที5มีสาระสาํคญัที5เกี5ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที5อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื5องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที5มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที5เกี5ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที5เปลี5ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ:นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที5ไดรั้บจนถึงวนัที5ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื5องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื:อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที5เกี5ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที5เกิดขึ:นโดยถูกตอ้งตามที5ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที5เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี5ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื5อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง          
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้5อสารกบัผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลในเรื5องต่างๆซึ5งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที5ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที5มีนยัสาํคญัที5พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที5มีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที5เกี5ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้5อสารกบัผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลเกี5ยวกบัความสัมพนัธ์ทั:งหมดตลอดจนเรื5องอื5นซึ5 ง
ขา้พเจา้เชื5อวา่มีเหตุผลที5บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที5
ขา้พเจา้ใชเ้พื5อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื5องทั:งหลายที5สื5อสารกบัผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื5องต่าง ๆ ที5มีนยัสาํคญัที5สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื5องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื5องเหล่านี:ไว ้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรื5องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที5ยากที5จะเกิดขึ:น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื5อสารเรื5องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที5ผูมี้ 
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื5อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี:  
 

 

ณริศรา ไชยสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 745,844,663       332,677,458       737,770,587       329,948,597       

เบี%ยประกนัภยัคา้งรับ 8 947,144,113       754,286,829       946,772,264       754,057,612       

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 17,124,975         14,108,255         12,903,066         12,141,460         

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 9 386,029,716       427,847,412       386,029,716       427,847,412       

ลูกหนี%จากสัญญาประกนัภยัต่อ 10 46,871,177         178,405,004       48,318,967         179,804,575       

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี% 11 4,380,655,300    3,865,601,145    4,338,515,916    3,819,936,601    

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 12 756,017,811       695,222,022       756,017,811       695,222,022       

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี%ยคา้งรับ 14 4,071,757           6,231,917           4,071,757           6,231,917           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                         -                         87,200,000         67,200,000         

ที7ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 16 326,551,230       332,452,239       325,308,603       331,043,296       

ค่าความนิยม 15,840,000         16,800,000         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 17 29,703,059         15,966,544         22,398,244         15,966,544         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18.1 210,408,991       179,924,636       210,408,991       179,924,636       

สินทรัพยอื์7น 19 978,786,601       1,025,775,974    976,960,059       1,023,417,464    

รวมสินทรัพย์ 8,845,049,393    7,845,299,435    8,852,675,981    7,842,742,136    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี%

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี0สินและส่วนของเจ้าของ

หนี0สิน

หนี% สินจากสัญญาประกนัภยั 20 5,461,598,022    5,023,161,995    5,457,074,493    5,019,917,126    

เจา้หนี%บริษทัประกนัภยัต่อ 21 355,748,382       459,782,660       355,748,382       459,782,660       

หนี% สินตราสารอนุพนัธ์ 764,195              -                         764,195              -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 115,185,052       32,539,311         115,185,052       32,539,311         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 101,765,624       116,778,057       101,765,624       116,778,057       

หนี% สินอื7น 23 1,009,135,572    867,278,655       999,371,605       862,782,793       

รวมหนี0สิน 7,044,196,847    6,499,540,678    7,029,909,351    6,491,799,947    

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 303,000,000       303,000,000       303,000,000       303,000,000       

   ทุนที7ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 303,000,000       303,000,000       303,000,000       303,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 163,800,007       163,800,007       163,800,007       163,800,007       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 30,300,000         30,300,000         30,300,000         30,300,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,113,476,840    690,278,577       1,133,960,004    698,357,966       

องคป์ระกอบอื7นของส่วนของเจา้ของ

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี7ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 13 191,706,619       155,484,216       191,706,619       155,484,216       

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที7เป็นเงินตราต่างประเทศ (13,829,382)       (10,669,013)       -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,788,454,084    1,332,193,787    1,822,766,630    1,350,942,189    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที7ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15.2 12,398,462         13,564,970         -                         -                         

รวมส่วนของเจ้าของ 1,800,852,546    1,345,758,757    1,822,766,630    1,350,942,189    

รวมหนี0สินและส่วนของเจ้าของ 8,845,049,393    7,845,299,435    8,852,675,981    7,842,742,136    

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี%

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับ 6,332,882,249    5,985,825,664    6,329,647,718    5,982,238,201    

หกั: เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (615,882,070)      (648,956,292)      (615,882,070)      (648,956,292)      

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 5,717,000,179    5,336,869,372    5,713,765,648    5,333,281,909    

หกั: สาํรองเบี�ยประกนัภยัที*ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ*มจากปีก่อน (299,810,442)      (796,568,660)      (299,832,869)      (796,614,904)      

เบี�ยประกนัภยัที*ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 5,417,189,737    4,540,300,712    5,413,932,779    4,536,667,005    

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 127,528,424       140,375,724       127,528,424       140,375,724       

รายไดจ้ากการลงทุน 25 88,755,975         71,459,090         86,038,814         68,628,108         

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื*องมือทางการเงิน 26 103,773,397       (19,089,551)        103,773,397       (19,089,551)        

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม

   ของเครื*องมือทางการเงิน 27 3,797,172           (47,426,363)        3,797,172           (47,426,363)        

รายไดอื้*น 13,105,006         8,024,211           13,370,714         8,280,378           

รวมรายได้ 5,754,149,711    4,693,643,823    5,748,441,300    4,687,435,301    

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 3,248,860,868    3,191,825,864    3,246,117,309    3,189,298,685    

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (197,167,371)      (489,282,193)      (197,167,371)      (489,282,193)      

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,004,188,196    942,171,843       1,003,839,516    941,725,965       

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น 321,031,697       351,881,336       320,749,662       351,538,801       

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 28 786,674,517       597,767,468       771,836,918       594,250,242       

ตน้ทุนทางการเงิน 95,320                 109,456               -                           -                           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น 30 688,983               3,149,598           660,497               3,113,252           

รวมค่าใช้จ่าย 29 5,164,372,210    4,597,623,372    5,146,036,531    4,590,644,752    

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 589,777,501       96,020,451         602,404,769       96,790,549         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.2 (117,773,084)      (18,350,934)        (117,773,084)      (18,350,934)        

กําไรสําหรับปี 472,004,417       77,669,517         484,631,685       78,439,615         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

รายการที*จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

      ที*เป็นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) (4,103,384)          2,097,974           -                           -                           

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

      ตราสารหนี� ที*วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น (6,054,527)          10,264,521         (6,054,527)          10,264,521         

   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,210,906           (2,052,904)          1,210,906           (2,052,904)          

รายการที*จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน) (8,947,005)          10,309,591         (4,843,621)          8,211,617           

รายการที*จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

      ที*กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น 49,573,950         (167,618,707)      49,573,950         (167,618,707)      

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16,221,496         3,297,492           16,221,496         3,297,492           

   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ (13,159,089)        32,864,243         (13,159,089)        32,864,243         

รายการที*จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) 52,636,357         (131,456,972)      52,636,357         (131,456,972)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ (ขาดทุน) 43,689,352         (121,147,381)      47,792,736         (123,245,355)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ขาดทุน) 515,693,769       (43,477,864)        532,424,421       (44,805,740)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนสําหรับปี

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 472,227,910       77,900,547         484,631,685       78,439,615         

ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 15.2 (223,493)             (231,030)             

472,004,417       77,669,517         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (ขาดทุน) 516,860,277       (43,732,227)        532,424,421       (44,805,740)        

ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (1,166,508)          254,363               

515,693,769       (43,477,864)        

กําไรต่อหุ้น 32

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

   กาํไรส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1.56 0.26 1.60 0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563

เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 6,142,291,818    5,608,660,040    6,137,354,740    5,603,273,806    

เงินจ่ายเกี*ยวกบัการประกนัภยัต่อ (245,562,258)      (37,460,113)        (244,224,291)      (35,951,160)        

ดอกเบี�ยรับ 44,490,975         40,145,068         44,144,090         32,392,601         

เงินปันผลรับ 41,754,697         29,550,891         41,754,697         29,550,891         

รายไดจ้ากการลงทุนอื*น 918,590               1,423,690           918,590               1,423,690           

รายไดอื้*น 5,364,257           6,516,941           5,382,532           6,518,984           

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,991,512,851)   (2,640,984,536)   (2,989,731,357)   (2,638,448,740)   

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (55,389,538)        (53,577,955)        (55,349,029)        (53,543,575)        

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (960,046,129)      (938,882,013)      (959,481,299)      (938,038,427)      

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น (315,621,139)      (348,737,531)      (315,339,103)      (348,394,996)      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (663,737,825)      (577,613,283)      (655,230,020)      (575,462,508)      

ภาษีเงินได ้ (77,911,685)        (64,205,499)        (77,911,598)        (64,205,499)        

เงินสดรับ - สินทรัพยล์งทุน 3,714,362,875    6,114,023,028    3,713,446,663    6,114,023,028    

เงินสดจ่าย - สินทรัพยล์งทุน (4,129,667,300)   (6,930,693,878)   (4,129,667,300)   (6,927,193,878)   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 509,734,487       208,164,850       516,067,315       205,944,217       

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                           -                           (20,000,000)        -                           

เงินสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์ (20,339,267)        (32,351,212)        (19,730,067)        (32,348,985)        

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,753,767)        (7,894,623)          (8,812,578)          (7,894,623)          

เงินสดรับจากขายอุปกรณ์ 765,135               889,762               765,135               889,762               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (35,327,899)        (39,356,073)        (47,777,510)        (39,353,846)        

กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ

ชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (589,466)             (541,740)             -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (60,599,980)        (60,599,980)        (60,599,980)        (60,599,980)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (61,189,446)        (61,141,720)        (60,599,980)        (60,599,980)        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ#มขึ!น (ลดลง) (155,935)             31,481                 -                           -                           

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี#ยนที#ยังไม่เกิดขึ!น 801,749               (90,058)               801,749               (90,058)               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ!นสุทธิ 413,862,956       107,608,480       408,491,574       105,900,333       

ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น (695,751)             (226,270)             (669,584)             (176,624)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 332,677,458       225,295,248       329,948,597       224,224,888       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิ!นปี 745,844,663       332,677,458       737,770,587       329,948,597       

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนี� ตราสารทุนที� ผลตา่งจากการ ส่วนของ

ที�วดัมูลคา่ กาํหนดใหว้ดั แปลงคา่ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

จดัสรรแลว้ - ยตุิธรรมผา่น มูลคา่ยตุิธรรมผา่น งบการเงิน รวมส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน สาํรองตาม กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน ที�เป็นเงินตรา ผูถ้ือหุน้ ควบคุมของ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื�น เบด็เสร็จอื�น รวม ตา่งประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 303,000,000      163,800,007      30,300,000        667,270,238       9,191,207          275,246,136      284,437,343      (12,281,594)      1,436,525,994    13,310,607        1,449,836,601    

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                        -                        -                        77,900,547         -                        -                        -                        -                        77,900,547         (231,030)           77,669,517         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                        2,637,994           8,211,617          (134,094,966)    (125,883,349)    1,612,581          (121,632,774)      485,393             (121,147,381)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                        80,538,541         8,211,617          (134,094,966)    (125,883,349)    1,612,581          (43,732,227)        254,363             (43,477,864)        

โอนไปกาํไรสะสม (หมายเหตุ 12.3) -                        -                        -                        3,069,778           -                        (3,069,778)        (3,069,778)        -                        -                          -                        -                          

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 33) -                        -                        -                        (60,599,980)        -                        -                        -                        -                        (60,599,980)        -                        (60,599,980)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 303,000,000      163,800,007      30,300,000        690,278,577       17,402,824        138,081,392      155,484,216      (10,669,013)      1,332,193,787    13,564,970        1,345,758,757    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 303,000,000      163,800,007      30,300,000        690,278,577       17,402,824        138,081,392      155,484,216      (10,669,013)      1,332,193,787    13,564,970        1,345,758,757    

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                        -                        -                        472,227,910       -                        -                        -                        -                        472,227,910       (223,493)           472,004,417       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                        12,977,197         (4,843,621)        39,659,160        34,815,539        (3,160,369)        44,632,367         (943,015)           43,689,352         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                        485,205,107       (4,843,621)        39,659,160        34,815,539        (3,160,369)        516,860,277       (1,166,508)        515,693,769       

โอนไปกาํไรสะสม (หมายเหตุ 12.3) -                        -                        -                        (1,406,864)          -                        1,406,864          1,406,864          -                        -                          -                        -                          

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 33) -                        -                        -                        (60,599,980)        -                        -                        -                        -                        (60,599,980)        -                        (60,599,980)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 303,000,000      163,800,007      30,300,000        1,113,476,840    12,559,203        179,147,416      191,706,619      (13,829,382)      1,788,454,084    12,398,462        1,800,852,546    

-                        -                        -                        -                          -                        -                        -                          -                        -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษทั ประกันภยัไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนี� ตราสารทุนที�

ที�วดัมูลคา่ กาํหนดใหว้ดั

ยตุิธรรมผา่น มูลคา่ยตุิธรรมผา่น

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื�น เบด็เสร็จอื�น รวม รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  674,810,559                9,191,207                    275,246,136                284,437,343                1,456,347,909             

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   78,439,615                  -                                   -                                   -                                   78,439,615                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   2,637,994                    8,211,617                    (134,094,966)               (125,883,349)               (123,245,355)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   81,077,609                  8,211,617                    (134,094,966)               (125,883,349)               (44,805,740)                 

โอนไปกาํไรสะสม (หมายเหตุ 12.3) -                                   -                                   -                                   3,069,778                    -                                   (3,069,778)                   (3,069,778)                   -                                   

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 33) -                                   -                                   -                                   (60,599,980)                 -                                   -                                   -                                   (60,599,980)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  698,357,966                17,402,824                  138,081,392                155,484,216                1,350,942,189             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  698,357,966                17,402,824                  138,081,392                155,484,216                1,350,942,189             

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   484,631,685                -                                   -                                   -                                   484,631,685                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   12,977,197                  (4,843,621)                   39,659,160                  34,815,539                  47,792,736                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   497,608,882                (4,843,621)                   39,659,160                  34,815,539                  532,424,421                

โอนไปกาํไรสะสม (หมายเหตุ 12.3) -                                   -                                   -                                   (1,406,864)                   -                                   1,406,864                    1,406,864                    -                                   

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 33) -                                   -                                   -                                   (60,599,980)                 -                                   -                                   -                                   (60,599,980)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 303,000,000                163,800,007                30,300,000                  1,133,960,004             12,559,203                  179,147,416                191,706,619                1,822,766,630             

-                                   -                               -                                   -                                   -                               -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษทั ประกันภยัไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ - 



  

1 

บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั&วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ# งจดัตั&งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั มาแฟม จาํกดั ซึ# งเป็นบริษทัที#จดทะเบียนจดัตั&งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 บริษทัดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัฯในอตัราร้อยละ 48.07 ของทุนออกจาํหน่ายและ
ชาํระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที#อยูต่ามที#จดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูที่#เลขที# 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื%อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื&อไวรัสโคโรนา 2019 ที#ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ&นอยา่งต่อเนื#อง 
โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทําให้เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและเกิดความผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ# งความไม่แน่นอน
และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในอนาคต ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี#ยวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหนี& สินและหนี& สินที#อาจเกิดขึ&นอยา่งต่อเนื#อง ทั&งนี&  ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซึ# งตอ้งมีการประมาณการอย่างต่อเนื#องหาก
สถานการณ์มีการเปลี#ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี& จดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจดัทาํขึ&นตามวิธีการบญัชีเกี#ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ที#เกี#ยวขอ้งซึ# ง
กาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที#กาํหนดในประกาศ คปภ. เรื#อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไขและระยะเวลาในการ
จดัทาํและยื#นงบการเงินและรายงานเกี#ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันวินาศภยั (ฉบับที#  2)      
พ.ศ. 2562 ลงวนัที# 4 เมษายน 2562 
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งบการเงินนี&ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื#นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที#บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี&  

2.2  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมนี& ได้จดัทาํขึ&นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)   
(ซึ# งต่อไปนี& เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ# งต่อไปนี& เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า                                      
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี&  

  จดัตั&งขึ&นใน อตัราร้อยละ 
ชื#อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั การรับประกนั

วนิาศภยั 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
70.0 70.0 

บริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั#น 
โซลูชั#น จาํกดั 

บริการเทคโนโลย ี              
ในดา้นการ
ประกนัวนิาศภยั 

ไทย 100.0 - 

ตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในระหวา่งไตรมาสที# 1 ปี 2564 บริษทัฯไดจ้ดัตั&ง
และลงทุนในบริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั#น โซลูชั#น จาํกดั ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน จึงถือว่าบริษทัดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯจึงนาํงบการเงินบริษทัยอ่ยมา
รวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั&งแต่วนัที# 8 มกราคม 2564 ซึ# งเป็นวนัที#บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุม
บริษทัยอ่ยนั&น 

(ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที#เขา้ไปลงทุนหรือถือเป็นบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที#เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั#งการ
กิจกรรมที#ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั&นได ้

(ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั&งแต่วนัที#บริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที#บริษทัฯสิ&นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั&น 

(ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชน้โยบายการบญัชีที#สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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(จ) สินทรัพยแ์ละหนี& สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ# งจดัตั&งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปลี#ยนถวัเฉลี#ยรายเดือน ผลต่างซึ# งเกิดขึ&นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี#ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของ   

(ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที#มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
นี&แลว้  

(ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนที#ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&เริ&มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ# งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มใน
หรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี#ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี& ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                               
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที&มีรอบระยะเวลาบัญชีที&เริ&มในหรือหลัง
วนัที& 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ# งจะมีผลบงัคบั
ใชส้ําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี#ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั#วคราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื#อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี& จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                            
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี&ยประกนัภยัรับ 

 เบี& ยประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบี& ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยั และเบี&ยประกนัภยัต่อรับหัก
ดว้ยมูลค่าของกรมธรรมที์#ยกเลิกและการส่งคืนเบี&ยประกนัภยั  

 เบี& ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที#ที#มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีที#กรมธรรมมี์อายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอย
รับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี& ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื#อบริษทัฯได้รับใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

(ข)  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดเ้มื#อไดโ้อนความเสี#ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

ดอกเบี �ยรับ 

รายไดด้อกเบี&ยรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั&นตน้
ของสินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบี& ยที#แท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที#เกิดการ            
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ที#จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื#อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้ริง 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ง)    กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื#องมือทางการเงิน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายหรือตดัรายการออกจากบญัชีของตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่าย ตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นและตราสารทุนที#
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน ซึ# งบริษทัฯรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย ณ วนัที#เกิด
รายการ 

(จ)    กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน และตราสารอนุพนัธ์ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี&ยประกนัภยัต่อจ่าย 

เบี& ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีที#เป็นการเอาประกนัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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(ข) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน ประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ และสําหรับทั&งความเสียหายที#ไดรั้บรายงานแลว้และที#ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ# งแสดงตาม
มูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที#เกี#ยวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวด
ปัจจุบนัและงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอื#น (ถา้มี) และหกัดว้ยค่า
สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เมื#อไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย    
ในการจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเงื#อนไขในสัญญาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมื#อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื#อ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที#ไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที#เกิดรายการ 

 ในกรณีที# เป็นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกันภัยที# มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี            
จะบนัทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ครอง
เป็นรายปี 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื#น คือ ค่าใช้จ่ายอื#นที#เกิดจากการรับประกนัภยั ทั&งค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที#ไม่เกี#ยวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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(ฉ)  ตน้ทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบี&ยจากหนี& สินทางการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบี&ย
ที#แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภยัคือสัญญาซึ# งผูรั้บประกันภัย รับความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยที#มี
นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ# ง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนที#ระบุไว ้(เหตุการณ์ที#เอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี# ยงด้านการรับประกนัภยัที#มีนัยสําคญั
หรือไม่นั&นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ที#จะตอ้งจ่ายกรณีที#มีสถานการณ์ที#รับประกนัภยัเกิดขึ&นกบั
ภาระผูกพนัที#จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที#รับประกันภยัเกิดขึ& น ซึ# งหากไม่เขา้เงื#อนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ# งสัญญาการ
ลงทุน คือ สัญญาที#มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี#ยงทาง
การเงินแต่ไม่ได้ทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี# ยงด้านการรับประกนัภยัที#สําคญั ความเสี# ยงทางการเงิน 
ไดแ้ก่ ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ย อตัราแลกเปลี#ยน หรือราคา 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสี# ยงด้านการรับประกนัภยัเป็นราย
สัญญา ณ วนัเริ# มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยงัคงเป็นสัญญา
ประกนัภยัตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั&งหมดถูกทาํให้สิ&นสุดหรือสิ&นผลบงัคบั หากสัญญาใดเคย
จดัประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเริ#มตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลา
ต่อมาไดห้ากพบวา่ความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทัฯจดัประเภทสัญญาประกนัภยัทุกฉบบัเป็นสัญญาประกนัภยัระยะสั& น หมายถึง สัญญาประกนัภยัที#มี
ระยะเวลาคุม้ครองภายใตส้ัญญาไม่เกิน P ปี และไม่มีการรับรองการต่ออายุอตัโนมติัและรวมถึงสัญญา
ประกนัภยัที#ให้ความคุม้ครองโรคร้ายแรง การประกนัภยัอุบติัเหตุ การประกนัภยัสุขภาพที#มีระยะเวลาของ
สัญญาเกินกว่า 1 ปี  บริษัทฯสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิ#มหรือลดเบี& ยประกันภัยหรือ
เปลี#ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาประกนัภยัตลอดอายสุัญญาได ้
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4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั& นที#มีสภาพ
คล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที#ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.5 เบี%ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ 

เบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื#อ
หนี& สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ& นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี& และตามสถานะปัจจุบนัของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ&น
รอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อประกอบด้วยสํารองประกันภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกันภยัต่อซึ# ง
ประมาณขึ&นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้งของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสํารองประกนัภยั และสํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดที้#
เกิดขึ&นจากการประกนัภยัต่อ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเมื#อมีขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยค่า
เกิดขึ&น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงินไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน 
อายขุองหนี&คงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน               

ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.7 ลูกหนี%จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี%บริษัทประกันภัยต่อ 

(ก) ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และเงินที#วางไว้
จากการรับประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบี&ยประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื#น ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หกัค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงิน
ไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากการ
ประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 
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(ข) เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ และเงินถือไว้
จากการประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อประกอบด้วย เบี& ยประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื#นๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สาํรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
หรือเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื#อเขา้เงื#อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี&   

(1) กลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั 
และ 

(2) กลุ่มบริษทัตั&งใจที#จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือ
ตั&งใจที#จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที#จ่ายชาํระหนี& สิน 

4.8 เครื&องมือทางการเงิน 

 เงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที#รับรู้รายการเริ#มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินประเภท
ตราสารหนี& และตราสารทุน ดงันี&   

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี&  

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหนี& เป็นสินทรัพยท์างการเงินที#วดั
มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินนั&น โดยถือตามพื&นฐานขอ้เทจ็จริงหรือวนัที#ไดม้า โดยจดัประเภทเป็น 

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#ถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื#อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา หรือขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินทาํให้เกิดกระแสเงินสดที#ไม่ไดเ้ป็นการ
จ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี&ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที#กาํหนด บริษทัฯจะจดัประเภท
เป็นสินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงิน
เหล่านี& รับรู้รายการเมื#อเริ#มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมื#อเริ#มแรก กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ข) สินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

 เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#เขา้เงื#อนไขทั&งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที#มีวตัถุประสงคเ์พื#อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื#อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ# งเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี&ยจากยอด
คงเหลือของเงินตน้ในวนัที#กาํหนด บริษทัฯจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี& รับรู้รายการเมื#อเริ#มแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 

 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมื#อเริ#มแรก กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น ส่วนผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาด
วา่จะเกิดขึ&นและดอกเบี&ยรับซึ# งคาํนวณดว้ยวธีิอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้ริง จะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น
เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (ถา้มี) 

(ค) สินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#เขา้เงื#อนไขทั&งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที#มีวตัถุประสงคเ์พื#อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงิน
สดซึ# งเป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี& ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที#ก ําหนด             
กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์าง
การเงินเหล่านี& รับรู้รายการเมื#อเริ#มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที#เกิดรายการ 

ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น  
(ถา้มี) 
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สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจดัประเภทเป็น 

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที#ตั&งใจจะถือไวเ้พื#อคา้ บริษทัฯจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยไม่สามารถเปลี#ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้
การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมื#อเริ#มแรก กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนนี&จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม   

(ข) สินทรัพยท์างการเงินที#กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ# งมิไดถื้อไวเ้พื#อคา้แต่ถือเพื#อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยที์#
อาจมีความผนัผวนของราคาสูง บริษทัฯจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินที#กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นโดยไม่สามารถเปลี#ยนการจดัประเภทในภายหลังได ้                               
การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร นอกจากนี&  บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ในกองทุนทรัสต์เพื#อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพื&นฐาน (REIT และ Infrastructure 
Trust) กองทุนรวมโครงสร้างพื&นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(Property 
Fund) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมื#อเริ#มแรก กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนนี&จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น  

 ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม   

 นอกจากนี&  เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื#นไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  
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มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื&อหลงัสุด  ณ สิ&นวนัทาํการ
สุดทา้ยของงปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต หรือเทียบเคียงมูลค่าตามบญัชี มูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี& ภาคเอกชนคาํนวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี& ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนและการจาํหน่ายเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ 
วนัที#เกิดรายการ ยกเวน้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นจะรับรู้ในกาํไรสะสม บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัใน
การคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เงินปันผล
ดงักล่าวจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

การเปลี#ยนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี&  

เมื#อโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัมีการเปลี#ยนแปลงไป กลุ่มบริษทั
ตอ้งมีการเปลี#ยนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี& ใหม่ โดยจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี& ดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที#โอนเปลี#ยนประเภทรายการ  ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที#โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#นแลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี& ที#มีการโอนเปลี#ยนประเภท 

เงินให้กู้ยมืและดอกเบี�ยค้างรับ 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และหกัค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะ
เกิดขึ&น (ถา้มี) 
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 ค่าเผื อผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกดิขึ�นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสาร
หนี&  ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น และเงินให้กูย้ืมและ
ดอกเบี&ยคา้งรับ ตามวิธีการทั#วไป (General Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 9 โดย
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื#อขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาด
วา่จะเกิดขึ&นตลอดอายุ เมื#อมีการเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสําคญัของความเสี#ยงดา้นเครดิตนบัตั&งแต่รับรู้รายการเมื#อ
เริ#มแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือเมื#อมีการดอ้ยค่า อยา่งไรก็ตาม หากความเสี#ยงดา้นเครดิตของเครื#องมือ
ทางการเงินไม่มีการเพิ#มขึ&นอย่างมีนยัสําคญันบัตั&งแต่รับรู้รายการเมื#อเริ#มแรก กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื#อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นนั&นดว้ยจาํนวนเงินที#เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นใน 
12 เดือนขา้งหนา้ 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินว่าความเสี#ยงด้านเครดิตของสินทรัพยท์าง
การเงินเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสําคญันบัแต่วนัที#รับรู้รายการเมื#อเริ#มแรก หรือมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ โดย
พิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื#อถือดา้นเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญา และสถานะคงคา้งของการ
จ่ายชาํระเป็นสาํคญั 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั                   
ผดิสัญญา ร้อยละของความเสียหายที#อาจเกิดขึ&นเมื#อลูกหนี&ปฏิบติัผิดสัญญาและยอดหนี& เมื#อลูกหนี&ปฏิบติัผิด
สัญญา การประเมินค่าความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและความเสียหายที#อาจจะเกิดขึ&นเมื#อลูกหนี&
ปฏิบติัผิดสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลที#สังเกตได้ในปัจจุบนัและบวกกบัการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที#สนบัสนุนไดแ้ละมีความสมเหตุสมผล สาํหรับยอดหนี& เมื#อลูกหนี&ปฏิบติัผิด
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินจะใชมู้ลค่าตามบญัชีขั&นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัที#รายงาน  

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอื#นหรือสินทรัพยที์#เกิดจากสัญญาที#ไม่มีองคป์ระกอบเกี#ยวกบัการจดัหาเงินที#มี
นยัสําคญั กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื#อผลขาดทุนที#คาดวา่
จะเกิดขึ&นตลอดอาย ุโดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี#ยวกบัสินทรัพยท์างการเงินนั&นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นที#ตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื#อเริ#มแรกสําหรับหนี& สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ 
และจดัประเภทหนี& สินทางการเงินเป็นหนี& สินทางการเงินที#วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย
ใช้วิธีอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้ริง ทั&งนี&  ผลกาํไรและขาดทุนที#เกิดขึ&นจากการตดัรายการหนี& สินทางการเงินและ
การตดัจาํหน่ายตามวธีิดอกเบี&ยที#แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนกาํไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื#อสิทธิที#จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั&นได้
สิ&นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที#จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั&น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี#ยง
และผลตอบแทนเกือบทั&งหมดของสินทรัพยน์ั&น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั&น 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี& สินทางการเงินก็ต่อเมื#อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี& สินนั&นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั&น หรือมีการสิ&นสุดลงของภาระผกูพนันั&น 

 การหักกลบของเครื องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี& สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื#อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที#รับรู้ และกิจการมี
ความตั&งใจที#จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั&งใจที#จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี& สินพร้อมกนั 

4.9 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ#มแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที#ทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี#ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน ทั&งนี&  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื#อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์
และแสดงเป็นหนี& สินทางการเงินเมื#อมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ถือตามราคาตลาด ณ สิ&นรอบระยะเวลารายงาน 
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4.10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที#แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื#อการดอ้ย
ค่า (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.11 ที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื&อมราคา 

 ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเสื#อมราคาสะสมและ 
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี&  

อาคาร -  20 ปี 
เครื#องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 2 - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเสื#อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื#อมราคาสาํหรับที#ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั&น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั&นออกจากบญัชี 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื#อการด้อยค่าสะสม                   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั&น  

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั&น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื#อมีขอ้บ่งชี& ว่า
สินทรัพยน์ั&นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ&นปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 



  

16 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 2 ปี 
และ 10 ปี  

4.13 ค่าความนิยม  

  บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ#มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ# งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที#สูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที#ไดม้า  

  บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ              
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื#อใดก็ตามที#มีขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยค่าเกิดขึ&น 

  เพื#อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที#เกิดขึ&นจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที#คาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ#มขึ&นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของ
สินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าที#
คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์#ก่อให้เกิดเงินสดตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ             ดอ้ย
ค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที&ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

  ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีขอ้บ่งชี&วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั&น ทั&งนี&  มูลค่าที#คาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี& ที#แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ที#รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั&น และ
จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที#รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใชก้าํหนด
มูลค่าที#คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั& งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์#เพิ#มขึ&นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที#ควรจะเป็น หาก
กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.15 หนี%สินจากสัญญาประกันภัย 

หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสาํรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสํารอง
เบี&ยประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที#จะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื#อ
ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง  

 ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ
ความสูญเสียที#เกิดขึ&นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสูญเสียที#
กลุ่มบริษทัไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื#น ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที#
คาํนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที#ได้รับรู้ไปแล้วในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที#เกิดขึ& น
แลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหก้ลุ่มบริษทัทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 

(ข) สาํรองเบี&ยประกนัภยั 

 สํารองเบี&ยประกนัภยัประกอบดว้ย สํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเสี#ยง
ภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด 

(1) สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบี&ยประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิการดงันี&  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที#ยว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลาคุม้ครอง  
ไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกนัภยัรับ ตั&งแต่
วนัที#กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ#มมีผลคุม้ครอง 

การประกนัภยัอื#น -  วิธีเฉลี#ยรายวนั (วิธีเศษหนึ# งส่วนสามร้อย
หกสิบหา้) 
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(2) สาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด 

สํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด เป็นจาํนวนเงินที#กลุ่มบริษทัจดัสรรไวเ้พื#อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้งที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที#ยงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซึ# งคาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยกลุ่มบริษทัใชก้ารประมาณการที#ดีที#สุดของ
ค่าสินไหมทดแทนที#คาดวา่จะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลใน
อดีต 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดกบั
สํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดสูงกวา่สํารองเบี&ย
ประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี# ยงภยัที#ยงัไม่
สิ&นสุดในงบการเงิน  

สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#เพิ#มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.16  ผลประโยชน์ของพนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกบัเงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมป็น
ค่าใชจ่้ายเมื#อเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โ ครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี& ยงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที#เกิด
รายการ 

โ ครงการผลประโ ยชน์หลังออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน               
ซึ# งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
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กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด            
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี#ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain or loss) สาํหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น  

4.17 ประมาณการหนี%สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี& สินไวใ้นบญัชีเมื#อภาระผูกพนัซึ# งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ& นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื#อ                
ปลดเปลื&องภาระผกูพนันั&น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั&นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ  

4.18 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ#มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื#อสัญญานั&นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยที์#ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ#งเพื#อเป็นการแลกเปลี#ยนกบัสิ#งตอบแทน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั& นและสัญญาเช่าที#สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ#า ณ วนัที#สัญญาเช่าเริ#มมีผล (วนัที#สินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึ# งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหนี& สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื#อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี& สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย
จาํนวนเงินของหนี& สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ#มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ#มแรกที#เกิดขึ&น จาํนวนเงินที#จ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที#สัญญาเช่าเริ#มมีผลหรือก่อนวนัที#สัญญาเช่าเริ#มมีผล และหักด้วยสิ# งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที#ไดรั้บ 

ค่าเสื#อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั&นกวา่ ดงันี&   

 อาคาร  2 - 7 ปี  
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 หนี�สินตามสัญญาเช่า 

หนี& สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที#ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จาํนวนเงินที#ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที#หักด้วยสิ# งจูงใจตามสัญญาเช่า และการจ่าย
ค่าปรับเพื#อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที#ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี&ยการกูย้ืมส่วนเพิ#ม
ของกลุ่มบริษทัหลงัจากวนัที#สัญญาเช่าเริ#มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี& สินตามสัญญาเช่าจะเพิ#มขึ&นจาก
ดอกเบี& ยของหนี& สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี& สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี&  มูลค่าตาม
บญัชีของหนี& สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื#อมีการเปลี#ยนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลี#ยนแปลงการ
จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี#ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื&อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ า 

สัญญาเช่าที#มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั& งแต่วนัที#สัญญาเช่าเริ#มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ# ง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ#า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.19 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที#รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที#ใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั&น 

 รายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี& สินที#เป็นตวัเงินซึ# งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ 
วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.20  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนที#คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                   
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เกี#ยวขอ้งนั&น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าที#มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที#กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใช้
หกัภาษีนั&น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มี
กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั&งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที#เกิดขึ&นเกี#ยวขอ้งกบั
รายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที&เกี&ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือ
ถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจากนี&  บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที#มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซึ# งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัที#มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.22  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที#คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที#จะตอ้งจ่ายเพื#อโอน
หนี& สินให้ผูอื้#น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้&อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัที#วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี& สิน ยกเวน้ในกรณีที#ไม่มีตลาดที#มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี& สินที#มีลกัษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที#สามารถ
สังเกตไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี& สินที#จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั&นใหม้ากที#สุด  
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ลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี& สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที#นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี&  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื&อขายของสินทรัพยห์รือหนี& สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที#มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื#นที#สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี& สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที#ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี#ยวกบักระแสเงินในอนาคตที#ประมาณขึ&น  

 ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั&นของ
มูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#ถืออยู ่ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดขึ&นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที&สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการในเรื# องที# มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี&                  
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ผลที#เกิดขึ&นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี
ที#สาํคญัมีดงันี&  

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี%สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี& สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสี#ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี& สินดงักล่าวแลว้หรือไม่
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื&นฐานของขอ้มูลที#ดีที#สุดที#รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผื&อผลขาดทุนด้านเครดิตที&คาดว่าจะเกิดขึ%นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นขึ&นอยูก่บัการประเมินการเพิ#มขึ&น
ของความเสี#ยงดา้นเครดิต การพฒันาแบบจาํลอง การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี&  ความน่าจะเป็นของการ
ไดรั้บชาํระหนี&  ซึ# งการประมาณการมีตวัแปรที#เกี#ยวขอ้งจาํนวนมาก ดงันั&น ผลที#เกิดขึ&นจริงอาจแตกต่างไป
จากจาํนวนที#ประมาณการไว ้
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5.3 ค่าเผื&อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที&ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ในการประเมินค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์#ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว ทั&งในส่วนของมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ซึ# งมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนอา้งอิงจากขอ้มูลที#มีอยูห่รือ
อา้งอิงจากราคาตลาดที#สามารถสังเกตไดห้รือจากการใชแ้บบจาํลองในการคิดลดกระแสเงินสด ซึ# งเกี#ยวขอ้ง
กบัอตัราคิดลดที#ใช้ประมาณการกระแสเงินสดรับที#คาดว่าจะได้รับในอนาคต ซึ# งการเปลี#ยนแปลงของ
สมมติฐานที#เกี#ยวขอ้งกบัตวัแปรที#ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อการประเมินการดอ้ยค่า 

5.4 ค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ 

 ในการประมาณค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญของเบี&ยประกนัคา้งรับและลูกหนี&จากสัญญาประกยัภยัต่อ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที#คาดวา่จะเกิดขึ&นจากลูกหนี& แต่ละราย โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี& ที#คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยูใ่นขณะนั&น เป็นตน้ 

5.5 ที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื&อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น 

 นอกจากนี&  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น 
ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั&น 

5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใช้หักภาษีเมื#อมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั#วคราวนั&น ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที#คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 
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5.7 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและไดรั้บรายงานความ
เสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที#เกิดขึ&นแล้วแต่ยงัไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - 
IBNR) ซึ# งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัที#เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ  โดยข้อ
สมมติฐานหลักที#ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ# งได้แก่                               
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลี#ย 
จาํนวนครั& งของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ซึ# งสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดีที#สุดในขณะนั&น ซึ# งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ที#
เกิดขึ&นจริงจึงอาจแตกต่างกบัที#ไดป้ระมาณการไว ้

5.8 สํารองความเสี&ยงภัยที&ไม่สิ%นสุด 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสี#ยงภยัที#ไม่สิ&นสุดคาํนวณตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้งที#คาดวา่จะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอา
ประกนัที#เหลืออยู่ ซึ# งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ# งอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีที#สุด ณ ขณะนั&น 

5.9 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ& นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ# งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี#ยนแปลงจาํนวนพนกังาน เป็นตน้  

5.10 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิดขึ&นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ# งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื#อมั#นวา่ความเสียหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกวา่จาํนวนที#ไดป้ระมาณ
การไวแ้ลว้ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  
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5.11 มูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินที#ไม่มีการซื&อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื&อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ# งตวัแปรที#ใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรที#มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี#ยงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลค่าของเครื#องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที#ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั&นของมูลค่ายติุธรรม 

6. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี%สินทางการเงิน 

ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี& สินทางการเงินจดั
ประเภทไดด้งันี&  

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

เครื#องมือ             
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน 

เงินลงทุนใน            
ตราสารหนี& ที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เงินลงทุนใน          
ตราสารทุนที#

กาํหนดให้วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เครื#องมือ                  
ทางการเงินที#วดั

มูลค่าดว้ยราคาทุน            
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 745,844,663 745,844,663 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 17,124,975 17,124,975 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,466,259,935 1,806,066,299 - 1,108,329,066 4,380,655,300 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 412,646,589 - 343,371,222 - 756,017,811 
เงินให้กูย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ - - - 4,071,757 4,071,757 
สินทรัพยอื์#น - ค่าสินไหมคา้งรับ

จากคู่กรณี - - - 562,444,379 562,444,379 
สินทรัพยอื์#น - รายการเทียบเท่า         

เงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - - 9,039,892 9,039,892 
หนี%สินทางการเงนิ      
หนี& สินตราสารอนุพนัธ์ 764,195 - - - 764,195 
หนี& สินอื#น - หนี& สินตามสญัญาเช่า - - - 3,205,385 3,205,385 
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     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

เครื#องมือ             
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน 

เงินลงทุนใน            
ตราสารหนี& ที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เงินลงทุนใน          
ตราสารทุนที#

กาํหนดให้วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เครื#องมือ              
ทางการเงินที#วดั

มูลค่าดว้ยราคาทุน            
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 332,677,458 332,677,458 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 14,108,255 14,108,255 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,467,639,493 1,210,687,624 - 1,187,274,028 3,865,601,145 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 382,383,982 - 312,838,040 - 695,222,022 
เงินให้กูย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ - - - 6,231,917 6,231,917 
สินทรัพยอื์#น - ค่าสินไหมคา้งรับ

จากคู่กรณี - - - 484,905,778 484,905,778 
สินทรัพยอื์#น - รายการเทียบเท่า         

เงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - - 9,352,233 9,352,233 
หนี%สินทางการเงนิ      
หนี& สินอื#น - หนี& สินตามสญัญาเช่า - - - 3,661,317 3,661,317 
 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

เครื#องมือ             
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน 

เงินลงทุนใน           
ตราสารหนี& ที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เงินลงทุนใน          
ตราสารทุนที#

กาํหนดให้วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เครื#องมือ           
ทางการเงินที#วดั

มูลค่าดว้ยราคาทุน     
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 737,770,587 737,770,587 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 12,903,066 12,903,066 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,466,259,935 1,806,066,299 - 1,066,189,682 4,338,515,916 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 412,646,589 - 343,371,222 - 756,017,811 
เงินให้กูย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ - - - 4,071,757 4,071,757 
สินทรัพยอื์#น - ค่าสินไหมคา้งรับ

จากคู่กรณี - - - 562,357,661 562,357,661 
สินทรัพยอื์#น - รายการเทียบเท่า         

เงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - - 9,039,892 9,039,892 
หนี%สินทางการเงนิ      
หนี& สินตราสารอนุพนัธ์ 764,195 - - - 764,195 
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     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

เครื#องมือ             
ทางการเงินที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน 

เงินลงทุนใน           
ตราสารหนี& ที#วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เงินลงทุนใน          
ตราสารทุนที#

กาํหนดให้วดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

เครื#องมือ           
ทางการเงินที#วดั

มูลค่าดว้ยราคาทุน     
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 329,948,597 329,948,597 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - - - 12,141,460 12,141,460 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,467,639,493 1,210,687,624 - 1,141,609,484 3,819,936,601 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 382,383,982 - 312,838,040 - 695,222,022 
เงินให้กูย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ - - - 6,231,917 6,231,917 
สินทรัพยอื์#น - ค่าสินไหมคา้งรับ

จากคู่กรณี - - - 484,796,581 484,796,581 
สินทรัพยอื์#น - รายการเทียบเท่า         

เงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - - 9,352,233 9,352,233 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 6,254,511 3,394,815 6,220,893 3,289,904 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 736,900,031 326,923,102 728,786,597 324,249,506 
เงินฝากและบตัรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อ

สิ&นกาํหนดระยะเวลา 3,609,305 2,585,811 3,609,305 2,585,811 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 746,763,847 332,903,728 738,616,795 330,125,221 

หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (919,184) (226,270) (846,208) (176,624) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745,844,663 332,677,458 737,770,587 329,948,597 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี&ยร้อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี                 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.00 ถึง 0.65 ต่อปี) (2563: ร้อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี สําหรับงบการเงิน
รวม และร้อยละ 0.00 ถึง 0.75 ต่อปี สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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8. เบี%ยประกันภัยค้างรับ 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง
จาํแนกอายุตามเงินตน้ที#คา้งชาํระนบัตั&งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบี&ยประกนัภยั
แสดงไดด้งันี&  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 759,288,503 588,226,677 759,181,034 588,223,740 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 102,184,129 105,028,040 102,009,298 104,804,249 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 47,215,310 30,196,850 47,170,764 30,194,361 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 15,038,619 15,867,224 15,018,354 15,867,224 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 24,576,838 15,775,473 24,552,100 15,775,473 

รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 948,303,399 755,094,264 947,931,550 754,865,047 
หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (1,159,286) (807,435) (1,159,286) (807,435) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 947,144,113 754,286,829 946,772,264 754,057,612 

สําหรับเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี& ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี& ยประกนัภยั โดยหนี& ที#เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

9. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวมและ                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

สาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
สาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 154,685,007 184,033,343 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 231,344,709 243,814,069 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 386,029,716 427,847,412 



  

29 

10. ลูกหนี%จากสัญญาประกันภัยต่อ 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ - - 63,831 12,337 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 64,452,039 178,405,004 65,835,998 179,792,238 

รวม 64,452,039 178,405,004 65,899,829 179,804,575 
หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (17,580,862) - (17,580,862) - 

ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 46,871,177 178,405,004 48,318,967 179,804,575 

ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภยัต่อ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จาํแนกอายุตาม     
เงินตน้ที#คา้งชาํระแสดงไดด้งันี&  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 20,532,191 28,669,193 20,532,191 29,307,400 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 43,702,335 149,518,298 45,086,294 150,267,325 

คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 217,513 217,513 217,513 217,513 

รวม 64,452,039 178,405,004 65,835,998 179,792,238 
หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (17,580,862) - (17,580,862) - 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 46,871,177 178,405,004 48,255,136 179,792,238 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี% 

11.1 จําแนกตามการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 29,965,916 29,764,552 20,333,131 20,540,780 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน - - 100,000,000 100,275,512 

หน่วยลงทุน 1,490,226,711 1,436,495,383 1,393,031,327 1,346,823,201 

รวม 1,520,192,627 1,466,259,935 1,513,364,458 1,467,639,493 

หกั: ขาดทุนที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง (53,932,692)  (45,724,965)  

รวม 1,466,259,935  1,467,639,493  
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน   

เบ็ดเสร็จอื&น     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  80,004,673  80,311,963 80,009,421 81,769,216 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน  1,712,301,946  1,725,754,336 1,110,176,819 1,128,918,408 

รวม 1,792,306,619 1,806,066,299 1,190,186,240 1,210,687,624 

บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง 15,699,003  21,753,530  

หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (1,939,323)  (1,252,146)  

รวม 1,806,066,299  1,210,687,624  
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 178,509,920 441,923,117 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 841,000 
ตราสารหนี& ต่างประเทศ 25,000,000 30,000,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 907,700,179 718,934,741 

รวม 1,112,051,099 1,191,698,858 

หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (3,722,033) (4,424,830) 

รวม 1,108,329,066 1,187,274,028 

รวมสินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  - สุทธิ 4,380,655,300 3,865,601,145 



  

31 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 29,965,916 29,764,552 20,333,131 20,540,780 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน - - 100,000,000 100,275,512 

หน่วยลงทุน 1,490,226,711 1,436,495,383 1,393,031,327 1,346,823,201 

รวม 1,520,192,627 1,466,259,935 1,513,364,458 1,467,639,493 

หกั: ขาดทุนที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง (53,932,692)  (45,724,965)  

รวม 1,466,259,935  1,467,639,493  
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน   

เบ็ดเสร็จอื&น     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,004,673 80,311,963 80,009,421 81,769,216 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 1,712,301,946 1,725,754,336 1,110,176,819 1,128,918,408 

รวม 1,792,306,619 1,806,066,299 1,190,186,240 1,210,687,624 

บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง 15,699,003  21,753,530  

หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (1,939,323)  (1,252,146)  

รวม 1,806,066,299  1,210,687,624  
ตราสารหนี%ที&วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 178,509,920 441,923,117 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000 841,000 
ตราสารหนี& ต่างประเทศ 25,000,000 30,000,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 865,540,390 673,248,074 

รวม 1,069,891,310 1,146,012,191 

หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (3,701,628) (4,402,707) 

รวม 1,066,189,682 1,141,609,484 

รวมสินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  - สุทธิ 4,338,515,916 3,819,936,601 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและ
จดัสรรเป็นเงินสํารองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนและวางคํ&าประกนัอื#นๆ ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัการปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที# 36 
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11.2  จําแนกตามการวเิคราะห์ลําดับชั%นความเสี&ยงด้านเครดิต 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื#อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&น              มูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื#อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&น              

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น    
ชั&นที# 1 - ตราสารหนี& ที#ไม่มีการเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั

ของความเสี#ยงดา้นเครดิต  1,806,066,299 1,845,383 1,210,687,624 1,158,206 
ชั&นที# 3 - ตราสารหนี& ที#มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต - 93,940 - 93,940 
รวม 1,806,066,299 1,939,323 1,210,687,624 1,252,146 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 
มูลค่าตาม                         

บญัชีขั&นตน้ 

ค่าเผื#อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&น 
มูลค่า            

ตามบญัชีสุทธิ 
มูลค่าตาม                    

บญัชีขั&นตน้ 

ค่าเผื#อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&น 
มูลค่า               

ตามบญัชีสุทธิ 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย      
ชั&นที# 1 - ตราสารหนี& ที#ไม่มี                    

การเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั
ของความเสี#ยงดา้นเครดิต  1,086,210,099 501,711 1,085,708,388 1,160,857,858 446,180 1,160,411,678 

ชั&นที# 2 - ตราสารหนี& ที#มี                
การเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั
ของความเสี#ยงดา้นเครดิต 25,000,000 2,379,322 22,620,678 30,000,000 3,137,650 26,862,350 

ชั&นที# 3 - ตราสารหนี& ที#มี                     
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 841,000 841,000 - 841,000 841,000 - 

รวม 1,112,051,099 3,722,033 1,108,329,066 1,191,698,858 4,424,830 1,187,274,028 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 
มูลค่าตาม       

บญัชีขั&นตน้ 

ค่าเผื#อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&น 
มูลค่า               

ตามบญัชีสุทธิ 
มูลค่าตาม                      

บญัชีขั&นตน้ 

ค่าเผื#อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&น 
มูลค่า               

ตามบญัชีสุทธิ 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย      
ชั&นที# 1 - ตราสารหนี& ที#ไม่มี                   

การเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั
ของความเสี#ยงดา้นเครดิต  1,044,050,310 481,306 1,043,569,004 1,115,171,191 424,057 1,114,747,134 

ชั&นที# 2 - ตราสารหนี& ที#มี                           
การเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั
ของความเสี#ยงดา้นเครดิต 25,000,000 2,379,322 22,620,678 30,000,000 3,137,650 26,862,350 

ชั&นที# 3 - ตราสารหนี& ที#มี                    
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 841,000 841,000 - 841,000 841,000 - 

รวม 1,069,891,310 3,701,628 1,066,189,682 1,146,012,191 4,402,707 1,141,609,484 

12. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 

12.1 จําแนกตามการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

ตราสารทุนที&วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 342,806,892 353,037,286 299,669,977 284,164,427 
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 65,382,652 59,609,303 21,250,675 23,544,346 

หน่วยลงทุนในประเทศ - - 69,775,380 74,675,209 

รวม 408,189,544 412,646,589 390,696,032 382,383,982 

บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง 4,457,045  (8,312,050)  

รวม 412,646,589  382,383,982  
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

ตราสารทุนที&กําหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น     

ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 31,296,397 80,200,293 41,962,397 86,781,507 
ตราสารทุนที#ไม่ไดจ้ดทะเบียน 3,720,650 143,523,049 3,720,650 90,611,795 
หน่วยลงทุนในประเทศ 84,419,905 119,647,880 94,553,253 135,444,738 

รวม 119,436,952 343,371,222 140,236,300 312,838,040 

บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง 223,934,270  172,601,740  

รวม 343,371,222  312,838,040  

รวมสินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - สุทธิ 756,017,811 695,222,022 

12.2 ตราสารทุนที&กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

ตราสารทุนที&กําหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น     

ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 80,200,293 2,205,086 86,781,507 3,055,110 
ตราสารทุนที#ไม่ไดจ้ดทะเบียน 143,523,049 30,375 90,611,795 20,250 
หน่วยลงทุนในประเทศ 119,647,880 9,824,841 135,444,738 5,682,534 

รวม 343,371,222 12,060,302 312,838,040 8,757,894 
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12.3 การตัดรายการเงินลงทุน 

 ในระหว่างปีสิ& นสุดวนัที#  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที#
กาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นออกจากบญัชี ดงันั&น การเปลี#ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมที#เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นจะถูกโอนไปรับรู้ในกาํไรสะสม ดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที#ตดั

รายการ เงินปันผลรับ 

กาํไร (ขาดทุน) 
สะสมจากการ

ตดัรายการ 
เหตุผลในการ

ตดัรายการ 
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 16,661,580 7,801,920 (1,758,580) จาํหน่าย 
รวม 16,661,580 7,801,920 (1,758,580)  

บวก: ภาษีที#เกี#ยวขอ้ง   351,716  
   (1,406,864)  

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที#ตดั

รายการ เงินปันผลรับ 

กาํไร (ขาดทุน) 
สะสมจากการ

ตดัรายการ 
เหตุผลในการ

ตดัรายการ 
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 6,650,340 - 3,837,223 จาํหน่าย 
รวม 6,650,340 - 3,837,223  

บวก: ภาษีที#เกี#ยวขอ้ง   (767,445)  
   3,069,778  
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13. องค์ประกอบอื&นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกินทุนจากการเปลี&ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  

 2564 2563 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น   
ยอดคงเหลือตน้ปี 17,402,824 11,489,009 
เปลี#ยนแปลงระหวา่งปี   

กาํไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี (6,054,527) 10,264,521 

ภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้ง 1,210,906 (2,052,904) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสาํหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน) (4,843,621) 8,211,617 

ยอดคงเหลือปลายปี 12,559,203 17,402,824 

ตราสารทุนที&กําหนดให้วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น   
ยอดคงเหลือตน้ปี 138,081,392 275,246,136 
เปลี#ยนแปลงระหวา่งปี   

กาํไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี 49,573,950 (167,618,707) 

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายระหวา่งปีที#รับรู้ในส่วนของกาํไรสะสม 1,758,580 (3,837,223) 

รวม 51,332,530 (171,455,930) 

ภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้ง (10,266,506) 34,291,186 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสาํหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน) 41,066,024 (137,164,744) 

ยอดคงเหลือปลายปี 179,147,416 138,081,392 

รวม 191,706,619 155,484,216 
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14. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี%ยค้างรับ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับจาํแนกตามลาํดบัชั&นดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

การจดัชั&น 
ทรัพยสิ์นจาํนอง

เป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ชั&นที# 1 - เงินใหกู้ย้มืที#ไม่มีการเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญัของ               
ความเสี#ยงดา้นเครดิต 3,572,140 499,617 4,071,757 

ชั&นที# 3 - เงินใหกู้ย้มืที#มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 753,812 - 753,812 

รวม 4,325,952 499,617 4,825,569 

หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (753,812) - (753,812) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ - สุทธิ 3,572,140 499,617 4,071,757 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

การจดัชั&น 
ทรัพยสิ์นจาํนอง

เป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ชั&นที# 1 - เงินใหกู้ย้มืที#ไม่มีการเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญัของ            
ความเสี#ยงดา้นเครดิต 5,177,377 1,054,540 6,231,917 

ชั&นที# 3 - เงินใหกู้ย้มืที#มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 753,812 - 753,812 

รวม 5,931,189 1,054,540 6,985,729 

หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (753,812) - (753,812) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ - สุทธิ 5,177,377 1,054,540 6,231,917 

 ทรัพยสิ์นที#ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินใหกู้ย้มืนั&นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง มูลค่าตามสัญญา
จาํนองของทรัพยสิ์นไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณาค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 
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เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารขอกูย้มื การจ่ายชาํระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริษทัฯคิด
ดอกเบี& ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกู้ต่อเนื# องครั& งที#  1 คิดดอกเบี& ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี                                   
กูต่้อเนื#องครั& งต่อไปเพิ#มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และมีการกาํหนดวงเงินกูย้มืของแต่ละโครงการดงันี&  

โครงการ หลกัประกนั วงเงิน 

เงินกูก้รณีจาํเป็นทั#วไป บุคคล -  ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 
เงินกูเ้พื#อซื&อที#อยูอ่าศยั ที#ดินและ/หรือ                       

สิ#งปลูกสร้าง 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที#ดินเปล่า 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้าง 
เงินกูซ่้อมแซมที#อยูอ่าศยั บุคคลและ/หรือ

หลกัทรัพย ์
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#อยูอ่าศยั 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

15.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี&  

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั

(ดาํเนินธุรกิจในการรับประกนั                
วินาศภยั) 

67,200,000 67,200,000 70.0 70.0 67,200,000 67,200,000 

บริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั#น 
โซลูชั#น จาํกดั (ดาํเนินธุรกิจ
ให้บริการเทคโนโลยใีนดา้น            
การประกนัวินาศภยั) 

20,000,000 - 100.0 - 20,000,000 - 

     87,200,000 67,200,000 

 เมื#อวนัที# 17 ธนัวาคม 2563 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัฯจดัตั&งและเขา้ลงทุนในบริษทัใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีที# เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย และเมื#อวนัที#                                    
8 มกราคม 2564 บริษัทฯได้จัดตั& งและเข้าลงทุนในบริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั#น โซลูชั#น จ ํากัด 
(“MARS”) โดยการเขา้ซื&อหุน้สามญั จาํนวน 0.2 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั&งหมด และไดร้ายงานการลงทุนนี& ต่อ คปภ. ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
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15.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ# งมีส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุมที#มีสาระสาํคญั 
   (หน่วย: บาท) 

บริษทั 

สดัส่วนที#ถือโดย                   
ส่วนไดเ้สีย                             

ที#ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนที#แบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียที#
ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั 30.0 30.0 12,398,462 13,564,970 (223,493) (231,030) 

15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยซึ# งเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

(ก) สรุปรายการฐานะการเงิน 
 (หน่วย: บาท) 
 

บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั 
บริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั#น                             

โซลูชั#น จาํกดั 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย ์ 53,850,233 56,977,977 14,016,702 - 
หนี& สิน 12,522,026 11,761,411 5,898,992 - 
สินทรัพยสุ์ทธิ 41,328,207 45,216,566 8,117,710 - 

(ข) สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  
 

บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั 
บริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั#น                    

โซลูชั#น จาํกดั 
 2564 2563 2564 2563 
รายได ้ 6,001,170 6,838,236 77,748 - 

ขาดทุนสาํหรับงวด (744,976) (770,098) (11,882,290) - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น - - - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

(ขาดทุน) (744,976) (770,098) (11,882,290) - 

(ค) สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 

จาํกดั 
บริษทั มอเตอร์ เอไอ                       

เรคอกนิชั#น โซลูชั#น จาํกดั 
 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 220,808 2,202,469 (6,553,636) - 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน - (2,227) (7,550,389) - 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (589,466) (541,740) 20,000,000 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ&น (ลดลง) สุทธิ (368,658) 1,658,502 5,895,975 - 
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16. ที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที#ดิน อาคาร เครื#องตกแต่ง 
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
งานระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 211,950,180 232,489,557 49,801,344 97,261,130 91,879,143 781,035 684,162,389 
ซื&อเพิ#ม - - 1,855,160 10,828,989 8,901,692 10,003,005 31,588,846 
โอนเขา้ (โอนออก) - 5,786,991 233,826 2,795,322 214,766 (9,030,905) - 
จาํหน่าย - - - (3,341,062) (7,815,351) - (11,156,413) 
ผลต่างจากการแปลงค่า      

งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ - - 129,146 59,352 29,318 7,639 225,455 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 211,950,180 238,276,548 52,019,476 107,603,731 93,209,568 1,760,774 704,820,277 
ซื&อเพิ#ม - - 153,040 6,372,173 - 14,014,922 20,540,135 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 452,000 776,335 - (1,228,335) - 
จาํหน่าย - - - (2,186,412) (10,386,659) - (12,573,071) 
ผลต่างจากการแปลงค่า      

งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ - - (271,654) (120,747) (58,636) - (451,037) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 211,950,180 238,276,548 52,352,862 112,445,080 82,764,273 14,547,361 712,336,304 
ค่าเสื&อมราคาสะสม        
ณ วนัที# P มกราคม 2563 - 162,967,845 38,507,783 79,481,134 75,313,216 - 356,269,978 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี - 4,878,646 4,250,172 10,620,052 7,339,081 - 27,087,951 
ค่าเสื#อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที#จาํหน่าย - - - (3,340,470) (7,815,278) - (11,155,748) 
ปรับปรุงรายการ - - (67,716) 67,716 - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่า      

งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ - - 127,377 25,779 12,701 - 165,857 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 - 167,846,491 42,817,616 86,854,211 74,849,720 - 372,368,038 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี - 5,134,082 4,426,510 11,037,914 5,756,786 - 26,355,292 
ค่าเสื#อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที#จาํหน่าย - - - (2,181,091) (10,386,640) - (12,567,731) 
ผลต่างจากการแปลงค่า      

งบการเงินที#เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ - - (257,403) (75,960) (37,162) - (370,525) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 - 172,980,573 46,986,723 95,635,074 70,182,704 - 385,785,074 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 211,950,180 70,430,057 9,201,860 20,749,520 18,359,848 1,760,774 332,452,239 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 211,950,180 65,295,975 5,366,139 16,810,006 12,581,569 14,547,361 326,551,230 

        
ค่าเสื&อมราคาสําหรับปี        
2563       27,087,951 

2564       26,355,292 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที#ดิน อาคาร เครื#องตกแต่ง 

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที# P มกราคม 2563 211,950,180 232,489,557 45,410,380 95,243,152 90,882,325 521,325 676,496,919 

ซื&อเพิ#ม - - 1,855,160 10,826,762 8,901,692 10,003,005 31,586,619 

โอนเขา้ (โอนออก) - 5,786,991 - 2,761,800 214,766 (8,763,557) - 

จาํหน่าย - - - (3,341,062) (7,815,351) - (11,156,413) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 211,950,180 238,276,548 47,265,540 105,490,652 92,183,432 1,760,773 696,927,125 

ซื&อเพิ#ม - - 153,040 5,666,933 - 14,014,922 19,834,895 

โอนเขา้ (โอนออก) - - 452,000 776,335 - (1,228,335) - 

จาํหน่าย - - - (2,186,412) (10,386,659) - (12,573,071) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 211,950,180 238,276,548 47,870,580 109,747,508 81,796,773 14,547,360 704,188,949 

ค่าเสื&อมราคาสะสม        

ณ วนัที# P มกราคม 2563 - 162,967,845 34,109,274 78,672,347 74,881,367 - 350,630,833 

ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี - 4,878,646 4,203,782 10,193,023 7,133,293 - 26,408,744 

ค่าเสื#อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที#จาํหน่าย - - - (3,340,470) (7,815,278) - (11,155,748) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 - 167,846,491 38,313,056 85,524,900 74,199,382 - 365,883,829 

ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี - 5,134,082 4,024,616 10,842,264 5,563,286 - 25,564,248 

ค่าเสื#อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที#จาํหน่าย - - - (2,181,091) (10,386,640) - (12,567,731) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 - 172,980,573 42,337,672 94,186,073 69,376,028 - 378,880,346 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 211,950,180 70,430,057 8,952,484 19,965,752 17,984,050 1,760,773 331,043,296 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 211,950,180 65,295,975 5,532,908 15,561,435 12,420,745 14,547,360 325,308,603 

        

ค่าเสื&อมราคาสําหรับปี        

2563       26,408,744 

2564       25,564,248 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ#งซึ# งตดัค่าเสื#อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 308.0 ลา้น
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 303.8 ลา้นบาท) (2563: 294.9 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม และ 290.4 
ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 53,084,304 2,207,355 55,291,659 52,743,765 2,207,355 54,951,120 
ซื&อเพิ#ม 132,400 7,762,223 7,894,623 132,400 7,762,223 7,894,623 
โอนเขา้ (โอนออก) 4,317,200 (4,317,200) - 4,317,200 (4,317,200) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ 10,016 - 10,016 - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 57,543,920 5,652,378 63,196,298 57,193,365 5,652,378 62,845,743 
ซื&อเพิ#ม 719,400 15,397,992 16,117,392 719,400 8,093,178 8,812,578 
โอนเขา้ (โอนออก) 8,907,875 (8,907,875) - 8,907,875 (8,907,875) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ (20,032) - (20,032) - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 67,151,163 12,142,495 79,293,658 66,820,640 4,837,681 71,658,321 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 45,267,650 - 45,267,650 44,937,008 - 44,937,008 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,952,379 - 1,952,379 1,942,191 - 1,942,191 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน              

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ 9,725 - 9,725 - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 47,229,754 - 47,229,754 46,879,199 - 46,879,199 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,380,877 - 2,380,877 2,380,878 - 2,380,878 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที#เป็นเงินตราต่างประเทศ (20,032) - (20,032) - - - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 49,590,599 - 49,590,599 49,260,077 - 49,260,077 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 10,314,166 5,652,378 15,966,544 10,314,166 5,652,378 15,966,544 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 17,560,564 12,142,495 29,703,059 17,560,563 4,837,681 22,398,244 

       
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี       

2563   1,952,379   1,942,191 

2564   2,380,877   2,380,878 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ# งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่า
ตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 40.6 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 40.3 ล้านบาท) (2563: 37.8 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวม และ 37.5 ล้านบาท สําหรับ                                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี& สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 

งบการเงินรวมและ                           
ส่วนเปลี#ยนแปลงในสินทรัพยห์รือหนี& สิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น 23,085,539 19,657,944 3,427,595 19,657,944 
ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 4,877,990 1,291,448 3,586,542 (10,259,142) 
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,562,618 1,562,618 - - 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 163,818,242 134,290,367 29,527,875 38,377,392 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดร้ายงาน

ใหบ้ริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหมทดแทน 35,597,922 27,701,400 7,896,522 9,122,406 
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ - - - (1,807,665) 
เงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9,895,129 10,807,403 (912,274) 10,807,403 

ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ                            
ตราสารอนุพนัธ์ 152,839 - 152,839 - 

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยนที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 128,899 (128,899) 128,899 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 20,353,127 23,355,611 (3,002,484) (1,138,994) 
รวม 259,343,406 218,795,690   
หนี%สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     
ผลกาํไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย - - - (37,152,992) 
เงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื#น 47,926,654 38,871,054 9,055,600 38,871,054 
ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี#ยนที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง 1,007,761 - 1,007,761 - 

รวม 48,934,415 38,871,054   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 210,408,991 179,924,636   

รวมส่วนเปลี&ยนแปลง     30,484,355 63,170,181 

ส่วนเปลี&ยนแปลงที&รับรู้:     
- ในส่วนกาํไรขาดทุน   42,784,254 65,666,444 
- ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น   (11,948,183) 30,881,339 
- ในกาํไรสะสม จากการขายเงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น (หมายเหตุ 12.3)   (351,716) 767,445 
- ผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายบญัชี   - (34,075,047) 

รวมส่วนเปลี&ยนแปลง   30,484,355 63,170,181 
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั#วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที#ยงัไม่ได้ใช้
จาํนวน 16.7 ลา้นบาท (2563: 5.7 ลา้นบาท) ที#ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื#องจาก
บริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที#จะนาํผลแตกต่างชั#วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที#ยงั
ไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีที#ยงัไม่ไดใ้ช้มีจาํนวนเงิน 16.7 ลา้นบาท ซึ# งจะทยอยสิ&นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2569 

18.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที#คาํนวณตามเกณฑ ์ 160,410,620 85,129,575 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (204,998) (344,752) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั#วคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชั#วคราว (42,784,254) (65,666,444) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นระหวา่งปี 351,716 (767,445) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที&แสดงอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 117,773,084 18,350,934 

จาํนวนภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปีสิ&นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี&  
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้งกบั:   
ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี& ที#                             

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น 1,210,906 (2,052,904) 
ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที#

กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น (9,914,790) 33,253,741 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,244,299) (659,498) 

รวม (11,948,183) 30,811,339 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกาํไรทางบัญชีกับอตัราภาษีที#ใช้
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งันี&   

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 589,777,501 96,020,451 602,404,769 96,790,549 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%, 24% 20%, 24% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 117,925,702 19,173,286 120,480,954 19,358,110 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ  

ปีก่อน (204,998) (344,752) (204,998) (344,752) 
ผลกระทบทางภาษีจาก:     

ผลแตกต่างชั#วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที#ไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,492,986 12,678 - - 

รายไดที้#ไดรั้บการยกเวน้ (5,583,984) (4,082,252) (5,583,984) (4,082,252) 
ค่าใชจ่้ายที#มีสิทธิหกัไดเ้พิ#มขึ&น (788,764) (1,336,841) (788,764) (1,336,841) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,932,142 4,928,815 3,869,876 4,756,669 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้#แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไร 
 หรือขาดทุน  117,773,084 18,350,934 117,773,084 18,350,934 

19. สินทรัพย์อื&น 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - สุทธิ 562,444,379 484,905,778 562,357,661 484,796,581 
เบี&ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 109,046,403 102,130,559 109,046,403 102,130,559 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 201,168,922 332,541,326 201,168,922 332,541,326 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 50,605,880 50,770,908 50,605,880 50,770,908 
ลูกหนี&จากการขายหลกัทรัพย ์ 365,006 3,280,196 365,006 3,280,196 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,665,136 3,340,598 - - 
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้- สุทธิ 9,039,892 9,352,233 9,039,892 9,352,233 
อื#น ๆ 43,450,983 39,454,376 44,376,295 40,545,661 

รวมสินทรัพยอื์#น 978,786,601 1,025,775,974 976,960,059 1,023,417,464 
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 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564  และ 2563 กลุ่มบริษทัได้นาํเงินฝากสถาบนัการเงินที#มีระยะเวลาครบกาํหนด
ภายใน 3 เดือน ไปวางคํ&าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#
ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหาตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที# 36 

20. หนี%สินจากสัญญาประกันภัย  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

หนี& สินตาม
สญัญาประกนัภยั 

หนี& สิน                
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,938,212,009 50,772,689 1,887,439,320 
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 185,029,524 103,912,318 81,117,206 

สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,338,356,489 231,344,709 3,107,011,780 

รวม 5,461,598,022 386,029,716 5,075,568,306 

 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

หนี& สินตาม
สญัญาประกนัภยั 

หนี& สิน           
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,776,241,573 59,945,954 1,716,295,619 
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 196,329,408 124,087,389 72,242,019 

สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,050,591,014 243,814,069 2,806,776,945 

รวม 5,023,161,995 427,847,412 4,595,314,583 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

หนี& สินตาม
สญัญาประกนัภยั 

หนี& สิน           
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,937,116,282 50,772,689 1,886,343,593 
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 184,016,032 103,912,318 80,103,714 

สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,335,942,179 231,344,709 3,104,597,470 

รวม 5,457,074,493 386,029,716 5,071,044,777 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

หนี& สินตาม
สญัญาประกนัภยั 

หนี& สิน            
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 1,775,681,184 59,945,954 1,715,735,230 
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 195,657,272 124,087,389 71,569,883 

สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,048,578,670 243,814,069 2,804,764,601 

รวม 5,019,917,126 427,847,412 4,592,069,714 

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพื#อเป็นการบริหาร
ความเสี# ยงจากการรับประกันภยั ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี# ยงโดยการพิจารณาภาระความ
เสียหายสุทธิจากการรับประกนั ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหนี& สินตามสัญญาประกนัทั&งในส่วน
ของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 
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20.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,972,570,981 1,492,514,950 1,971,338,456 1,491,843,728 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&น
ระหวา่งปี 3,649,268,495 3,441,626,051 3,648,096,648 3,440,377,716 

การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&นในปีก่อน (172,569,700) (89,161,567) (172,569,700) (89,279,958) 

การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนและขอ้สมมติในการคาํนวณ
สาํรองค่าสินไหมทดแทน (11,194,847) 102,298,862 (11,641,240) 101,843,865 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนจ่าย 
ระหวา่งปี (3,314,732,752) (2,974,743,186) (3,314,091,850) (2,973,446,895) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็น
เงินตราต่างประเทศ (100,644) 35,871 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,123,241,533 1,972,570,981 2,121,132,314 1,971,338,456 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที#เกิดจาก
สัญญารับประกนัภยัต่อจาํนวน 2.7 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.8 ล้านบาท) (2563: 0.5 ลา้นบาท 
สาํหรับงบการเงินรวม และ 0.7 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

20.2  สํารองเบี%ยประกันภัยที&ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,050,591,014 2,336,168,313 3,048,578,670 2,333,895,909 
เบี&ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 6,332,882,249 5,985,825,664 6,329,647,718 5,982,238,201 
เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดใ้นปีนี&  (6,044,960,246) (5,271,488,122) (6,042,284,209) (5,267,555,440) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็น

เงินตราต่างประเทศ (156,528) 85,159 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,338,356,489 3,050,591,014 3,335,942,179   3,048,578,670 
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20.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

ปีที#รายงาน / ปีอุบติัเหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
 - ณ สิ&นปีอุบติัเหตุ 1,309  1,662  1,773  1,684  1,820  1,969  2,258  2,862  3,288  3,339   
 - หนึ# งปีถดัไป 1,172  1,484  1,653  1,644  1,775  1,784  2,223  2,585  2,974    
 - สองปีถดัไป 1,150  1,556  1,599  1,630  1,759  1,677  2,079  2,526     
 - สามปีถดัไป 1,154  1,531  1,589  1,631  1,761  1,676  2,077      
 - สี#ปีถดัไป 1,173  1,529  1,585  1,627  1,763  1,674       
 - ห้าปีถดัไป 1,174  1,525  1,584  1,626  1,762        
 - หกปีถดัไป 1,170  1,508  1,584  1,626         
 - เจด็ปีถดัไป 1,154  1,508  1,584          
- แปดปีถดัไป 1,154  1,508           
- เกา้ปีถดัไป 1,154            
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ 1,154  1,508  1,584  1,626  1,762  1,674  2,077  2,526  2,974  3,339  20,224  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 1,154  1,508  1,584  1,626  1,762  1,671  2,072  2,509  2,796  2,017  18,699 

สุทธิ - - - - - 3 5 17 178 1,322 1,525 

รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน        540  

ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้        58  

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ        2,123 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปีที#รายงาน / ปีอุบติัเหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
 - ณ สิ&นปีอุบติัเหตุ 1,309  1,662  1,773  1,684  1,820  1,969  2,255  2,859  3,285  3,336   
 - หนึ# งปีถดัไป 1,172  1,484  1,653  1,644  1,775  1,784  2,221  2,582  2,971    
 - สองปีถดัไป 1,150  1,556  1,599  1,630  1,759  1,677  2,077  2,523     
 - สามปีถดัไป 1,154  1,531  1,589  1,631  1,761  1,676  2,075      
 - สี#ปีถดัไป 1,173  1,529  1,585  1,627  1,763  1,674       
 - ห้าปีถดัไป 1,174  1,525  1,584  1,626  1,762        
 - หกปีถดัไป 1,170  1,508  1,584  1,626         
 - เจด็ปีถดัไป 1,154  1,508  1,584          
- แปดปีถดัไป 1,154  1,508           
- เกา้ปีถดัไป 1,154            
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ 1,154  1,508  1,584  1,626  1,762  1,674  2,075  2,523  2,971  3,336  20,213 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 1,154  1,508  1,584  1,626  1,762  1,671 2,070  2,506  2,793 2,016  18,690 

สุทธิ -  -  -  -  -  3  5  17  178  1,320  1,523 

รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน        540  

ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้        58  

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ        2,121  
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 
ปีที#รายงาน / ปีอุบติัเหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
 - ณ สิ&นปีอุบติัเหตุ 1,080  1,317  1,403  1,346  1,494  1,511  1,739  2,089  2,681  3,022   
 - หนึ# งปีถดัไป 993  1,173  1,321  1,314  1,465  1,416  1,699  1,914  2,517    
 - สองปีถดัไป 967  1,239  1,287  1,316  1,456  1,325  1,567  1,866     
 - สามปีถดัไป 972  1,213  1,279  1,317  1,459  1,325  1,565      
 - สี#ปีถดัไป 991  1,212  1,276  1,313  1,459  1,324       
 - ห้าปีถดัไป 992  1,208  1,275  1,312  1,458        
 - หกปีถดัไป 989  1,192  1,275  1,313         
 - เจด็ปีถดัไป 973  1,191  1,275          
 - แปดปีถดัไป 973  1,191           
 - เกา้ปีถดัไป 973            
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ 973  1,191  1,275  1,313  1,458  1,324  1,565  1,866  2,517  3,022  16,504 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 973  1,191  1,275  1,313  1,458  1,321  1,560 1,851  2,347  1,819  15,108 

สุทธิ -  -  -  -  -  3  5 15  170  1,203  1,396 
รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน        515  
ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้        58  

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ         1,969 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปีที#รายงาน / ปีอุบติัเหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
 - ณ สิ&นปีอุบติัเหตุ 1,080  1,317  1,403  1,346  1,494  1,511  1,737  2,087  2,679  3,020   
 - หนึ# งปีถดัไป 993  1,173  1,321  1,314  1,465  1,416  1,697  1,912  2,516    
 - สองปีถดัไป 967  1,239  1,287  1,316  1,456  1,325  1,565  1,864     
 - สามปีถดัไป 972  1,213  1,279  1,317  1,459  1,325  1,563      
 - สี#ปีถดัไป 991  1,212  1,276  1,313  1,459  1,324       
 - ห้าปีถดัไป 992  1,208  1,275  1,312  1,458        
 - หกปีถดัไป 989  1,192  1,275  1,313         
 - เจด็ปีถดัไป 973  1,191  1,275          
 - แปดปีถดัไป 973  1,191           
 - เกา้ปีถดัไป 973            
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ 973  1,191  1,275  1,313  1,458  1,324  1,563  1,864  2,516  3,020  16,497 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 973  1,191  1,275  1,313  1,458  1,321  1,559  1,849  2,347  1,818  15,104 

สุทธิ - - - - - 3  4  15  169  1,202  1,393 
รายการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน        515  
ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้        58  

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ        1,966 
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20.4 หลักเกณฑ์และข้อสมมติ 

วิธีการและขอ้สมมติที#กลุ่มบริษทัใช้สําหรับการประเมินหนี& สินจากสัญญาประกนัภยัทั&งก่อนและหลงัการ
ประกนัภยัต่อ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี&  

(1) วธีิการประมาณค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สินค่าสินไหมทดแทน 

ธุรกิจรับตรงและการรับประกนัภยัต่อเฉพาะราย 

ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สินค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษทัจะใช้ปัจจยัการ
พฒันาการสินไหมทดแทน โดยในการประเมินกลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ 3 วธีิดงันี&  

(i) วิธีบันไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สําหรับข้อมูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&น 

(ii) วธีิเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับขอ้มูลสินไหมทดแทน
จ่ายและสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&น 

(iii) วิธีค่าคาดหวงัอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR) สําหรับขอ้มูลสินไหม
ทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&น 

ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯเลือกใช้วิธีบนัไดลูกโซ่ของ            
ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นเป็นหลกั สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใช้ในกรณีที#มีความเหมาะสม
ตามขอ้มูล และสาํหรับบริษทัยอ่ย เลือกใชว้ธีิ ELR เป็นหลกั 

ธุรกิจการรับประกนัภยัต่อตามสัญญา 

กลุ่มบริษทัไดใ้ช้วิธีการพื&นฐานในการประเมินเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัต่อ              
ตามสัญญา วิธีการนี& มีสมมติฐานวา่สัดส่วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัตาม
สัญญามีลกัษณะคล้ายกนั (ร้อยละของเงินสํารองคา้งจ่าย) กบัธุรกิจการรับประกันภยัโดยตรงและ             
การประกนัภยัต่อเฉพาะราย 
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(2) ขอ้สมมติในเรื#องค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้ง 

ในการประเมินหนี& สินของการประกนัภยันั&น ไดมี้การตั&งสมมติฐานสาํหรับค่าใชจ่้ายสี#ประเภท ดงันี&   

2.1 ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมที#จดัสรรได ้(Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE) 

เนื#องจากค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที#จดัสรรได้ไม่ถูกรวมอยู่ในตารางสินไหม
ทดแทนรูปสามเหลี#ยม ดงันั&น กลุ่มบริษทัจึงแยกประเมินค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน
ดว้ยวธีิสัดส่วนระหวา่งค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน และสินไหมทดแทนรวมจ่ายเพื#อ
จาํลองตารางรูปสามเหลี#ยมของค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนและคาํนวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 
Expenses - ULAE) 

ในการกาํหนดค่าสําหรับ ULAE ในอนาคต (หรือมีค่าเท่ากบัค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหม
ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) กลุ่มบริษทัใชส้มมติฐานจากการประมาณโดยใชว้ิธี 
Kittel ซึ# ง ULAE Ratio ที#กลุ่มบริษทัเลือกใช้จะถูกแยกพิจารณาระหว่างการประกนัภยัรถยนต์
และการประกนัภยัที#ไม่ใช่รถยนต ์

ในการประเมินค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรไดด้งักล่าว สินไหม
คา้งจ่ายรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่รวมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์นํ& าท่วม
ครั& งใหญ่ สําหรับหนี& สินสํารองเบี&ยประกนัภยั อตัราส่วน ULAE ถูกนาํมาประยุกต์ใช้กบัความ
เสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดรวม (Gross URR) เพื#อให้ไดค้่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมสําหรับการ
นาํไปคาํนวณหนี& สินสาํรองเบี&ยประกนัภยั 

2.3 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกรมธรรมป์ระกนัภยัจนกระทั#งสิ&นสุดสัญญา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม์คาํนวณโดยการคาํนวณหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการกรมธรรมที์#เกิดขึ&นในอดีตกบัเบี&ยประกนัภยัที#ถือป็นรายไดส้ําหรับแต่ละปี แลว้นาํ
สัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดร้วม (Gross UPR) ณ วนัสิ&นงวด 

2.4 ค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที# เกี#ยวข้องกับการประกันภัยต่อจะคํานวณจากอัตราส่วนของเบี& ย
ประกันภัยความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่อเบี& ยประกันภยัรับ
สุทธิแลว้นาํสัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 
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21. เจ้าหนี%บริษัทประกันภัยต่อ 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 266,752,816 373,062,408 
เงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่ออื#น 88,995,566 86,720,252 

รวมเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 355,748,382 459,782,660 

22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

จาํนวนเงินของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปีสิ&นสุดวนัที#                  
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 116,778,057 122,473,024 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุน   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 9,431,951 8,870,171 
ตน้ทุนดอกเบี&ย 1,868,449 2,092,355 

ส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น   
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (14,603,163) 1,336,110 
ส่วนที#เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,618,333) (4,633,602) 

ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหวา่งปี (10,091,337) (13,360,001) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 101,765,624 116,778,057 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
16.1 ลา้นบาท (2563: 15.8 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ& าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 16 ปี (2563: 16 ปี)  
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สมมติฐานที#สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี&  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.8 1.6 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  5.0 5.0 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ&นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 12.0 0.0 - 12.0 

 ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 อตัราเพิ#มขึ&น        
ร้อยละ 0.5  ต่อปี 

อตัราลดลง                 
ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราเพิ#มขึ&น             
ร้อยละ 0.5  ต่อปี 

อตัราลดลง                    
ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราคิดลด หนี& สินลดลง 5.8 หนี& สินเพิ#มขึ&น 5.3 หนี& สินลดลง 6.7 หนี& สินเพิ#มขึ&น 6.4 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  หนี& สินเพิ#มขึ&น 5.3 หนี& สินลดลง 5.9 หนี& สินเพิ#มขึ&น 6.4 หนี& สินลดลง 6.7 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวน

พนกังาน หนี& สินลดลง 1.8 หนี& สินเพิ#มขึ&น 0.9 หนี& สินลดลง 2.0 หนี& สินเพิ#มขึ&น 1.3 

23. หนี%สินอื&น 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เบี&ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 349,990,369 325,857,716 349,990,369 325,857,716 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 156,077,325 115,363,825 155,788,411 115,221,111 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 192,764,987 109,680,273 186,632,269 108,991,684 
เจา้หนี&จากการซื&อหลกัทรัพย ์ 3,615,365 2,950,051 3,615,365 2,950,051 
ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 56,078,383 50,191,499 56,078,384 50,191,499 
เจา้หนี& อื#น 96,111,920 109,603,894 96,137,250 109,685,260 
หนี& สินตามสญัญาเช่า 3,205,385 3,661,317 - - 

อื#น ๆ 151,291,838 149,970,080 151,129,557 149,885,472 

รวมหนี& สินอื#น 1,009,135,572 867,278,655 999,371,605 862,782,793 
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24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ# งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี& จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

25. รายได้จากการลงทุน 

ในระหวา่งปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุนดงันี&  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบี&ยรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 47,005,266 41,923,980 44,288,105 39,092,998 

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 41,750,709 29,535,110 41,750,709 29,535,110 

รวม 88,755,975 71,459,090 86,038,814 68,628,108 

26. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื&องมือทางการเงิน 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรม 
 ผา่นกาํไรขาดทุน   

ตราสารหนี&  32,996,725 14,827,274 

ตราสารทุน  70,776,672 (33,916,825) 

รวม 103,773,397 (19,089,551) 
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27. กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที#วดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน   
ตราสารหนี&และตราสารทุน 4,561,367 (47,426,363) 

ตราสารอนุพนัธ์ (764,195) - 

รวม 3,797,172 (47,426,363) 

28. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน  131,585,540 106,637,781 129,161,708 106,233,156 
ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคารสถานที#และอุปกรณ์  93,046,402 91,558,029 90,693,333 89,908,500 
ค่าภาษีอากร 3,203,014 2,712,994 3,173,533 2,647,555 
หนี& สูญและหนี&สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 17,932,714 (2,057,998) 17,932,714 (2,057,998) 
ค่าบริการงานสนบัสนุน 431,321,119 312,507,318 431,319,435 312,504,874 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 52,352,678 41,681,138 52,243,484 41,500,798 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 57,233,050 44,728,206 47,312,711 43,513,357 

รวม 786,674,517 597,767,468 771,836,918 594,250,242 



  

57 

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที#สาํคญัดงันี&  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าสินไหมทดแทน 2,892,762,023 2,558,145,032 2,890,764,832 2,556,465,258 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,004,188,196 942,171,843 1,003,839,516 941,725,965 
ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัพนกังาน 425,425,298 367,274,605 421,973,063 365,680,039 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 179,318,413 227,888,152 179,318,413 227,888,152 
ค่าบริการงานสนบัสนุน 431,321,120 312,507,318 431,319,435 312,504,874 
ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคาร สถานที#และอุปกรณ์ 93,046,401 91,558,029 90,693,333 89,908,500 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 52,352,678 41,681,138 52,243,484 41,500,798 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 57,233,102 44,728,207 47,312,711 43,513,357 
ตน้ทุนทางการเงิน 95,320 109,456 - - 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น 688,983 3,149,598 660,497 3,113,252 
อื#นๆ 27,940,676 8,409,994 27,911,247 8,344,557 

รวม 5,164,372,210 4,597,623,372 5,146,036,531 4,590,644,752 

30. ผลขาดทุนด้านเครดิตที&คาดว่าจะเกิดขึ%น 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ผลขาดทุนด้านเครดติที&คาดว่าจะเกิดขึ%นจาก:     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 695,774 68,325 669,584 19,110 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 7,674 48,392 4,921 46,088 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น 687,177 (34,035) 687,177 (34,035) 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย (701,536) 3,062,135 (701,079) 3,077,308 

รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ (106) 4,781 (106) 4,781 

รวม 688,983 3,149,598 660,497 3,113,252 
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31. กองทุนสํารองเลี%ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี& ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 15 และเงินที#บริษทัฯ จ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลี&ยงชีพนี&บริหาร
โดยผูจ้ดัการกองทุนที#ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 13.1 ลา้นบาท (2563: 12.5 ลา้นบาท)  

32. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที#เป็นของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัของหุน้สามญัที#ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

33. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2563 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

    เมื#อวนัที# 28 เมษายน 2564 
60.60 0.20 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
    เมื#อวนัที# 24 เมษายน 2563 

60.60 0.20 
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34. รายการธุรกิจกับกิจการที&เกี&ยวข้องกัน 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการที#เกี#ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯคาํนึงถึงเนื&อหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี&  

รายชื#อกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั มาแฟม จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ลาววิวฒันป์ระกนัภยั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั#น โซลูชั#น จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) การถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั การถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จาํกดั การถือหุน้ 
บริษทั วิจิตรภณัฑป์าลม์ออย จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจ แอนด ์เอ จิลเวลรี#  จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สร้างเสริม จาํกดั ผูเ้กี#ยวขอ้งของกรรมการบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ฟอร์ส จาํกดั ผูเ้กี#ยวขอ้งของกรรมการบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที#สําคญักบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื#อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที#ตกลงกนัระหวา่ง บริษทัฯและกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั&น ซึ# งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี&  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่      
บริษัท มาแฟม จํากัด      
เบี&ยประกนัภยัรับ 76 35 76 35 ตามอตัราของประเภทของ 

    การประกนัภยั 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 60 74 60 74 ตามที#เกิดขึ&นจริง 
เงินปันผลจ่าย 29,131 29,131 29,131 29,131 ตามที#ประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จํากัด      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เบี&ยประกนัภยัรับต่อ - - 1,858 1,842 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย - - 371 374 ตามที#ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - - 348 432 ตามที#เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
รายไดอื้#น - - - 15 ตามที#ระบุในสัญญาเป็นปกติทาง

การคา้ 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการที&เกี&ยวข้องกัน      
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)     
เบี&ยประกนัภยัจ่ายต่อ 137,931 140,132 137,931 140,132 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 15,821 11,654 15,821 11,654 ตามที#ระบุในสัญญา 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 55,009 106,762 55,009 106,762 ตามที#เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
เบี&ยประกนัภยัรับต่อ - 1 - 1 อตัราของการประกนัต่อตามประเภท

ของการประกนัภยัและสัญญา
ประกนัภยัต่อ 

เงินปันผลรับ 147 - 147 - ตามที#ประกาศจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย (โอนกลบั) (41) 224 (41) 224 ตามที#เกิดจริงตามสัดส่วนในสัญญา 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด     
เงินสมทบจ่าย 17,086 16,270 17,086 16,270 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกนัภยัที#

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้#น 4,034 5,562 4,034 5,562 ตามที#ระบุในสัญญา 
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด      
เงินปันผลรับ 30 20 30 20 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี& จํากัด      
เบี&ยประกนัภยัรับ 82 81 82 81 ตามอตัราของประเภทของ 

 การประกนัภยั 
บริษัท สร้างเสริม จํากัด      
ค่าบาํเหน็จจ่าย 74,281 76,777 74,281 76,777 ตามที#ระบุในสัญญา 
บริษัท ฟอร์ส จํากัด      
ค่าบาํเหน็จจ่าย 57,512 64,329 57,512 64,329 ตามที#ระบุในสัญญา 
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือที#มีสาระสําคญัของสินทรัพย์และหนี& สินที#
เกี#ยวขอ้งกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ดงันี&  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่     
บริษัท มาแฟม จํากัด     
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 59,588 62,875 59,588 62,875 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จํากัด     
ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ - - 1,447,790 1,399,571 
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - - 1,794,352 1,255,642 
สินทรัพยอื์#น - - 1,402,472 1,317,822 
หนี& สินอื#น - - 47,646 47,646 
รายการธุรกิจกับกิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)     
ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 18,382,564 42,047,864 18,382,564 42,047,864 
เงินลงทุนในตราสารทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุน 4,183,255 4,660,293 4,183,255 4,660,293 
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 74,304,432 109,266,999 74,304,432 109,266,999 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด     
เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 142,657,464 89,811,333 142,657,464 89,811,333 
สินทรัพยอื์#น 4,033,520 5,511,240 4,033,520 5,511,240 
หนี& สินอื#น 9,236,870 4,244,110 9,236,870 4,244,110 
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด 
เงินลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 865,585 800,462 865,585 800,462 
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จํากัด (มหาชน)     
เงินลงทุนในตราสารทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุน 177,000 51,000 177,000 51,000 
บริษัท สร้างเสริม จํากัด     
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 72,139,626 69,795,737 72,139,626 69,795,737 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 12,111,724 12,078,860 12,111,724 12,078,860 
หนี& สินอื#น 1,616,910 1,371,489 1,616,910 1,371,489 
บริษัท ฟอร์ส จํากัด     
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 62,710,305 61,063,109 62,710,305 61,063,109 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 10,425,249 10,147,848 10,425,249 10,147,848 
หนี& สินอื#น 2,035,661 2,613,304 2,035,661 2,613,304 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที#  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที#ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี&  

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั&น 100,056,522 92,558,869 99,556,522 92,558,869 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,256,621 6,813,715 6,256,621 6,813,715 

รวม 106,313,143 99,372,584 105,813,143 99,372,584 

35. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และเพื#อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน
บริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ  และประกนัภยัเบด็เตล็ด  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที#นาํเสนอนี&สอดคลอ้ง
กับรายงานภายในของบริษัทฯ ที#ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั&งนี&ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร 

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ# งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที#ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       
งบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานที#รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี&  
(หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2564 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั       
เบด็เตล็ด รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 
เบี&ยประกนัภยัรับ 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 
หัก: เบี&ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (111,325,067) (672,819) (25,072,213) (478,811,971) (615,882,070) (1,858,277) 1,858,277 (615,882,070) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 66,454,486 9,918,814 5,211,866,517 425,525,831 5,713,765,648 3,234,531 - 5,717,000,179 
บวก (หัก): สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงั

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ#ม) ลดจากปี
ก่อน (1,779,050) (89,009) (298,047,104) 82,294 (299,832,869) 22,427 - (299,810,442) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 64,675,436 9,829,805 4,913,819,413 425,608,125 5,413,932,779 3,256,958 - 5,417,189,737 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 57,444,844 5,475 5,775,807 64,302,298 127,528,424 370,506 (370,506) 127,528,424 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 122,120,280 9,835,280 4,919,595,220 489,910,423 5,541,461,203 3,627,464 (370,506) 5,544,718,161 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย         
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย         
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 17,287,118 35,791 2,829,324,100 202,302,929 3,048,949,938 2,743,559 - 3,051,693,497 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 39,267,866 1,357,186 877,674,900 85,539,564 1,003,839,516 719,186 (370,506) 1,004,188,196 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 5,364,878 476,786 264,249,047 50,658,951 320,749,662 282,035 - 321,031,697 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 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 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับ
ประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายใน                
การดําเนินงาน 60,200,418 7,965,517 948,347,173 151,408,979 1,167,922,087 (117,316) - 1,167,804,771 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (771,836,918) (14,837,599) - (786,674,517) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับ
ประกันภัย 396,085,169 (14,954,915) - 381,130,254 

รายไดจ้ากการลงทุน 86,038,814 2,717,161 - 88,755,975 
กาํไรสุทธิจากเครื#องมือทางการเงิน 103,773,397 - - 103,773,397 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม

ของเครื#องมือทางการเงิน 3,797,172 - - 3,797,172 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื#น 13,370,714 (265,708) - 13,105,006 
ตน้ทุนทางการเงิน - (95,320) - (95,320) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะ

เกิดขึ&น (660,497) (28,486) - (688,983) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 602,404,769 (12,627,268) - 589,777,501 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (117,773,084) - - (117,773,084) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 484,631,685 (12,627,268) - 472,004,417 
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(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนของบริษทัฯ    

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั         
เบด็เตล็ด รวม 

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย รายการตดับญัชี รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย 
เบี&ยประกนัภยัรับ 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 
หัก: เบี&ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (89,338,869) (681,194) (17,655,338) (541,280,891) (648,956,292) (1,841,542) 1,841,542 (648,956,292) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 63,384,140 9,386,295 4,824,383,306 436,128,168 5,333,281,909 3,587,463 - 5,336,869,372 
บวก (หัก): สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงั

ไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ#ม) ลดจากปี
ก่อน (8,013,923) 519,053 (739,718,036) (49,401,998) (796,614,904) 46,244 - (796,568,660) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 55,370,217 9,905,348 4,084,665,270 386,726,170 4,536,667,005 3,633,707 - 4,540,300,712 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 46,812,993 8,073 23,739,854 69,814,804 140,375,724 373,547 (373,547) 140,375,724 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 102,183,210 9,913,421 4,108,405,124 456,540,974 4,677,042,729 4,007,254 (373,547) 4,680,676,436 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย         
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย         
   ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 10,157,393 1,134,229 2,489,686,727 199,038,143 2,700,016,492 2,527,179 - 2,702,543,671 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 33,328,713 1,297,092 816,287,904 90,812,256 941,725,965 819,425 (373,547) 942,171,843 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 4,234,741 417,662 237,287,115 109,599,283 351,538,801 342,535 - 351,881,336 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย            
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 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 

กําไรจากการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 54,462,363 7,064,438 565,143,378 57,091,292 683,761,471 318,115 - 684,079,586 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (594,250,242) (3,532,284) 15,058 (597,767,468) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับ
ประกันภัย 89,511,229 (3,214,169) 15,058 86,312,118 

รายไดจ้ากการลงทุน 68,628,108 2,830,982 - 71,459,090 
ขาดทุนสุทธิจากเครื#องมือทาง

การเงิน (19,089,551) - - (19,089,551) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม

ของเครื#องมือทางการเงิน (47,426,363) - - (47,426,363) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื#น 8,280,378 (241,109) (15,058) 8,024,211 
ตน้ทุนทางการเงิน - (109,456) - (109,456) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะ

เกิดขึ&น (3,113,252) (36,346) - (3,149,598) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 96,790,549 (770,098) - 96,020,451 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (18,350,934) - - (18,350,934) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 78,439,615 (770,098) - 77,669,517 
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สินทรัพยแ์ละหนี& สินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี&   
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนของบริษทัฯ    

 ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบ็ดเตลด็ ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

ส่วนของ               
บริษทัยอ่ย 

รายการ                   
ตดับญัชี รวม 

สินทรัพย์          
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 212,341,430 1,106,569 1,378,230,463 466,558,090 6,794,439,429 8,852,675,981 67,866,935 (75,493,523) 8,845,049,393 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 159,318,896 1,183,668 1,117,796,350 544,462,840 6,019,980,382 7,842,742,136 56,977,977 (54,420,678) 7,845,299,435 

หนี%สิน          
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 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 วนัที# 31 ธนัวาคม 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 

ข้อมูลเกี&ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยักาํหนดขึ&นตามสถานที#ตั&งของลูกคา้ 

(หน่วย: บาท) 
 2564 2563 

รายได้จากการรับประกันภัย   
ประเทศไทย 5,541,461,203 4,677,042,729 
ประเทศลาว 3,256,958 3,633,707 

รวม 5,544,718,161 4,680,676,436 

สินทรัพย์    
ประเทศไทย 8,791,199,160 7,788,321,458 
ประเทศลาว 53,850,233 56,977,977 

รวม 8,845,049,393 7,845,299,435 

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเบี& ยประกนัภยัรับจากบริษทันายหน้าราย
ใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 2,457.6 ล้านบาท และ 2,372.1 ล้านบาท ตามลําดับ 
นอกจากนี&  บริษทัฯมีเบี& ยประกนัภยัรับจากการขายผ่านบริษทันายหน้าที#เกี#ยวขอ้งกนัจาํนวนสองรายเป็น
จาํนวนเงินรวมประมาณ 725.6 ลา้นบาท และ 772.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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36. หลักทรัพย์ที&มีข้อจํากัดและภาระผูกพนั 

36.1 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที&จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กับนายทะเบียน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นที#จดัสรรไวเ้ป็นเงิน
สาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
เงินฝากประจาํ 17.6 17.6 18.7 18.7 
พนัธบตัรรัฐบาล 15.3 15.1 15.0 15.5 

รวม 32.9 32.7 33.7 34.2 

ทรัพย์สินที&จดัสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 122.2 125.3 385.9 392.4 
บตัรเงินฝาก 503.0 503.0 200.0 200.0 
ตราสารหนี& รัฐวสิาหกิจ 80.0 80.3 80.0 81.8 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 100.0 102.1 60.0 63.2 

รวม 805.2 810.7 725.9 737.4 

รวม 838.1 843.4 759.6 771.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พนัธบตัรรัฐบาล 15.3 15.1 15.0 15.5 

รวม 15.3 15.1 15.0 15.5 

ทรัพย์สินที&จดัสรรไว้เป็นเงนิสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 122.2 125.3 385.9 392.4 
บตัรเงินฝาก 503.0 503.0 200.0 200.0 
ตราสารหนี& รัฐวสิาหกิจ 80.0 80.3 80.0 81.8 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 100.0 102.1 60.0 63.2 

รวม 805.2 810.7 725.9 737.4 

รวม 820.5 825.8 740.9 752.9 

36.2 หลักประกันอื&น 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั ดงันี&  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

พนัธบตัรวางเป็นหลกัประกนั   
ค ํ&าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1,011,090 1,016,591 

เงินฝากธนาคารที#ใชเ้ป็นหลกัประกนั   
หนงัสือคํ&าประกนัที#ออกโดยธนาคาร 1,930,862 1,929,715 
หลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#

รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 338,662 1,118,189 
เงินเบิกเกินบญัชี 10,290,704 10,288,943 
อื#นๆ 5,413,522 5,386,857 

รวม 18,984,840 19,740,295 
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37. เงินสมทบกองทุนประกันวนิาศภัย 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม                          

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 94,405,240 79,467,881 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัในปี 15,784,034 14,937,359 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 110,189,274 94,405,240 

38. ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกิดขึ%น 

38.1 ภาระผูกพนัเกี&ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 15.8 ลา้นบาท ที#เกี#ยวขอ้งกบัการก่อสร้าง
อาคารและอุปกรณ์ และพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2563: 16.7 ลา้นบาท)  

38.2 ภาระผูกพนัเกี&ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าอุปกรณ์ ซึ# งประกอบด้วยสัญญาเช่าที#สินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าตํ#าที#อายุของสัญญามีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และสัญญาบริการที#เกี#ยวขอ้ง โดยมีจาํนวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้ง
จ่ายในอนาคตทั&งสิ&นภายใตส้ัญญาดงักล่าว จาํนวน 2.4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.6 ลา้นบาท) 

38.3  หนังสือคํ%าประกันธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือคํ& าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยู ่            
เป็นจาํนวน 1.9 ลา้นบาท ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
(2563: 1.9 ลา้นบาท) 
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38.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีคดีที# ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจํานวนประมาณ 223.0 ล้านบาท                        
(ทุนทรัพยที์#ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิ&นสุด อย่างไรก็ตาม                  
บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองเผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 96.9 ลา้นบาท 
และมีส่วนที#จะไดรั้บคืนจากการประกนัภยัต่อจาํนวนประมาณ 2.1 ลา้นบาท ซึ# งฝ่ายบริหารเชื#อวา่สํารองเผื#อ
ผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแลว้ (2563: 162.0 ลา้นบาท 57.6 ลา้นบาท และ 1.8 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

39. ความเสี&ยงของบริษัทประกันวนิาศภัยและนโยบายบริหารความเสี&ยง 

39.1 ความเสี&ยงจากการรับประกันภัย 

ความเสี#ยงจากการรับประกนัภยั คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากความผนัผวนของความถี# ความรุนแรงและเวลาที#
เกิดความเสียหายที#เบี#ยงเบนจากขอ้สมมติที#ใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี&ยประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรองและ
การพิจารณารับประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายรับประกนัภยัที#เน้นให้ความสําคญักบัการคดัเลือกภยั เลือกรับงาน (Selective) ที#มี
ความเสี#ยงภยัตํ#า ประวติัความเสียหายอยูใ่นเกณฑดี์ และไม่รับความเสี#ยงภยัไวเ้องเกินขอ้กาํหนดของ คปภ.  

กรณีที#ความสามารถในการรับเสี# ยงภัยไวเ้องมีจาํกัด กลุ่มบริษัทจดัให้มีการโอนความเสี# ยงภัย (Risk 
Transfer) ให้แก่บริษทัรับประกนัภยัต่อที#มีฐานะมั#นคง มีขีดความสามารถและความเชี#ยวชาญในการรับ
ประกนัภยัต่อ ทั&งการประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย 
(Facultative Reinsurance) เพื#อสร้างความมั#นใจใหก้บัลูกคา้   

นอกจากนี&  กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายดงันี&  

- กาํหนดหลกัเกณฑ์การคิดทุนประกนัภยั ความคุม้ครองและเงื#อนไขการรับประกนัภยัที#เหมาะสมกบั
ระดบัความเสี#ยง  

- การจดัหาประกนัภยัต่อมารองรับตามความจาํเป็น ในกรณีที#ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริษทัฯ
ไม่สามารถรับประกนัภยัไดเ้ต็มทุนประกนั ตามขอ้กาํหนดของ คปภ. ซึ# งกาํหนดให้บริษทัฯสามารถรับ
ความเสี#ยงภยัไวเ้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน 

- คดัเลือกบริษทัรับประกนัภยัต่อที#มีฐานะการเงินมั#นคง และไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือที#ระดบั 
A-  ขึ&นไป ตามการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือของ S&P และ A.M. Best 

- กาํหนดผูรั้บผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั&นตอน ผูส้อบทานความถูกต้องครบถ้วนในการรับ
ประกนัภยัและผูมี้อาํนาจในการพิจารณาอนุมติัการรับประกนัภยัตามทุนประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี& สินจากสัญญาประกนัภยั โดยแยก
ตามประเภทการรับประกนัภยั ดงันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง             
เบี&ยประกนัภยั

ส่วนที#           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง          
เบี&ยประกนัภยั

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง          
เบี&ยประกนัภยั

ส่วนที#
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส่วนของบริษัท       
อคัคีภยั  98.5   62.7   35.8  80.0 45.9 34.1 
ทางทะเลและขนส่ง  1.9  -  1.9  1.8 - 1.8 
รถยนต ์  2,866.0   7.7   2,858.3  2,564.6 4.4 2,560.2 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล  26.5   9.1   17.4  28.2 10.3 17.9 
เบด็เตลด็  343.1   151.9   191.2  374.0 183.2 190.8 

รวมส่วนของบริษทั 3,336.0  231.4  3,104.6  3,048.6 243.8 2,804.8 
ส่วนของบริษัทย่อย 2.4 -  2.4  2.0 - 2.0 

รวม 3,338.4 231.4  3,107.0  3,050.6 243.8 2,806.8 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

 

สาํรอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง          
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที#           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง             
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง             
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที#        
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส่วนของบริษัท       
อคัคีภยั  16.2   9.8   6.4  3.6 2.0 1.6 
ทางทะเลและขนส่ง  0.7   0.1   0.6  1.1 0.1 1.0 
รถยนต ์  1,887.5   8.4   1,879.1  1,735.7 27.9 1,707.8 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล  5.9   2.4   3.5  4.8 1.9 2.9 
เบด็เตลด็  210.8   133.9   76.9  226.1 152.1 74.0 

รวมส่วนของบริษทั  2,121.1   154.6  1,966.5 1,971.3 184.0 1,787.3 
ส่วนของบริษัทย่อย  2.1  -  2.1  1.3 - 1.3 

รวม  2,123.2   154.6  1,968.6  1,972.6 184.0 1,788.6 
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี#ยงที#หนี& สินจากการรับประกนัภยัจะเพิ#มขึ&นหรือลดลง
เนื#องมาจากความผนัผวนของสมมติฐานที#ใช้ในการคาํนวณ ซึ# งจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทั&งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสี#ยงอาจเกิดจากความถี#
และความรุนแรงที#เกิดความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที#ใช้ในการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตาม                   
ที#คาดไว ้
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนที#เปลี#ยนแปลงเนื#องจาก
การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานเป็นดงันี&   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 183 165 (165) (132) 
 -5% (183) (164) (164) 132 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#

สามารถจดัสรรได ้
+10% 2 2 (2) (2) 

 -10% (2) (2) 2 2 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#

ไม่สามารถจดัสรรได ้
+10% 6 6 (6) (5) 

 -10% (6) (6) 6 5 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

อตัราส่วนความเสียหายสมับูรณ์ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย +5% 181 146 (146) (117) 
 -5% (181) (146) 146 117 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#

สามารถจดัสรรได ้
+10% 2 2 (2) (2) 

 -10% (2) (2) 2 2 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที#

ไม่สามารถจดัสรรได ้
+10% 6 6 (6) (5) 

 -10% (6) (6) 6 5 
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39.2 นโยบายการบริหารความเสี&ยง 

39.2.1 ความเสี&ยงด้านเครดิต 

ความเสี# ยงด้านเครดิต คือ ความเสี# ยงที# เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที#ระบุไวใ้น
เครื#องมือการเงินได ้เช่น ลูกหนี&ค่าเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ (ผูรั้บประกนัภยัต่อ 
(Reinsurer)) ลูกหนี& เงินให้กูย้มื และสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี&  ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระที#
ตกลงไวก้บักลุ่มบริษทั ซึ# งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทัได ้กลุ่มบริษทัมี
แนวทางในการบริหารความเสี#ยงโดยควบคุมให้สัดส่วนของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับอยู่ในระดบัที#เหมาะสม 
สอดคล้องตามเกณฑ์ที#สํานักงาน คปภ. กาํหนด มีกระบวนการติดตามเบี& ยประกนัภยัคา้งรับจากทั&งผูเ้อา
ประกนัภยั ตวัแทนและนายหน้าอยา่งใกลชิ้ด กาํหนดการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อและลงทุนในตราสาร
หนี& ที#มีอนัดบัความน่าเชื#อถือระดบั “A-” ขึ&นไปและให้กู ้ยืมเงินแก่พนักงานตามเกณฑ์ที#สํานักงาน คปภ. 
กาํหนด นอกจากนี&  กลุ่มบริษัทมีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี& จากคู่ค้าสัญญาต่างๆ อย่าง
สมํ#าเสมอ 

นอกจากนี&  ในส่วนของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี&  กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลขาดทุนด้าน
เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นโดยไม่รอให้มีเหตุการณ์ที#มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ&นก่อน ซึ# งกลุ่มบริษทัไดน้าํ
วิธีการทั#วไป (General Approach) มาใช้ในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ& นสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงิน ซึ# งแบ่งความเสี#ยงของสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ระดบัชั&น และพิจารณาผลขาดทุน
ดา้นเครดิตต่างกนัในแต่ละระดบัดงันี&  

ระดบัชั&น การวดัผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ชั& นที#  1 - ตราสารหนี& ที#ไม่มีการเพิ#มขึ& นอย่างมี
นยัสาํคญัของความเสี#ยงดา้นเครดิต 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ 

ชั& น ที#  2 - ตราส ารหนี& ที# มีการเพิ# ม ขึ& นอย่างมี
นยัสาํคญัของความเสี#ยงดา้นเครดิต 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นตลอดอายขุอง
ตราสาร 

ชั&นที# 3 - ตราสารหนี& ที#มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นตลอดอายขุอง
ตราสาร 

กลุ่มบริษทัประเมินสินทรัพยท์างการเงินวา่มีความเสี#ยงดา้นเครดิตเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสําคญัหรือวา่มีการดอ้ย
ค่าดา้นเครดิตหรือไม่จากปัจจยัเชิงปริมาณ และปัจจยัเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากการอนัดบัความน่าเชื#อถือ
ด้านเครดิตที#เปลี#ยนไปจากวนัที#รับรู้รายการเมื#อเริ#มแรก การผิดนัดชาํระ รวมถึงการวิเคราะห์อตัราส่วน
การเงินของผูอ้อกตราสารวา่มีปัจจยัที#กระทบกบักระแสเงินสดอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 



  

73 

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเกี#ยวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวนเงินที#แสดงในตาราง 
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั                    

ของความเสี#ยง            
ดา้นเครดิต          

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      
กลุ่มระดบัลงทุน 738,617 - - - 738,617 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น                      

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (846) - - - (846) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 737,771 - - - 737,771 

รายได้จากเงนิลงทุนค้างรับ      
กลุ่มระดบัลงทุน 12,769 - - -  12,769  
กลุ่มตํ#ากวา่ระดบัลงทุน - 185 - -  185  
รวม 12,769 185 - -  12,954  
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (31) (20) - - (51) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 12,738 165 - - 12,903 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น      

กลุ่มระดบัลงทุน 1,806,066 - - - 1,806,066 
กลุ่มผิดนดัชาํระ - - - - - 
รวม 1,806,066 - - - 1,806,066 

ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#
คาดวา่จะเกิดขึ&น 1,845 - 94 - 1,939 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย      

กลุ่มระดบัลงทุน 1,044,050 - - - 1,044,050 
กลุ่มตํ#ากวา่ระดบัลงทุน - 25,000 - - 25,000 
กลุ่มผิดนดัชาํระ - - 841 - 841 
รวม 1,044,050 25,000 841 - 1,069,891 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (482) (2,379) (841) - (3,702) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,043,568 22,621 - - 1,066,189 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั            

ของความเสี#ยง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี%ยค้างรับ      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,072 - - - 4,072 
คา้งชาํระ - - 754 - 754 
รวม 4,072 - 754 - 4,826 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น - - (754) - (754) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 4,072 - - - 4,072 

ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี    
คา้งชาํระ - - - 672,178 672,178 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น(1) - - - (109,820) (109,820) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ - - - 562,358 562,358 

รายการเทียบเท่าเงนิสดที&มี
ข้อจํากัดในการใช้      

กลุ่มระดบัลงทุน 9,045 - - - 9,045 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (5) - - - (5) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 9,040 - - - 9,040 
(1)  แสดงสุทธิในค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั                  

ของความเสี#ยง      
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      
กลุ่มระดบัลงทุน 330,125 - - - 330,125 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (177) - - - (177) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 329,948 - - - 329,948 

รายได้จากเงนิลงทุนค้างรับ      
กลุ่มระดบัลงทุน 11,978 - - - 11,978 
กลุ่มตํ#ากวา่ระดบัลงทุน - 210 - - 210 

รวม 11,978 210 - - 12,188 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (23) (23) - - (46) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 11,955 187 - - 12,142 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น      

กลุ่มระดบัลงทุน 1,210,594 - - - 1,210,594 
กลุ่มผิดนดัชาํระ - - 94 - 94 

รวม 1,210,594 - 94 - 1,210,688 

ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#
คาดวา่จะเกิดขึ&น 1,158 - 94 - 1,252 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย      

กลุ่มระดบัลงทุน 1,115,171 - - - 1,115,171 
กลุ่มตํ#ากวา่ระดบัลงทุน - 30,000 - - 30,000 
กลุ่มผิดนดัชาํระ - - 841 - 841 

รวม 1,115,171 30,000 841 - 1,146,012 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (424) (3,138) (841) - (4,403) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,114,747 26,862 - - 1,141,609 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั             

ของความเสี#ยง      
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี%ยค้างรับ      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,232 - - - 6,232 
คา้งชาํระ - - 754 - 754 

รวม 6,232 - 754 - 6,986 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที#คาดวา่จะเกิดขึ&น - - (754) - (754) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 6,232 - - - 6,232 

ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี      
คา้งชาํระ - - - 578,139 578,139 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น(1) - - - (93,342) (93,342) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ - - - 484,797 484,797 

รายการเทียบเท่าเงนิสดที&มี
ข้อจํากัดในการใช้      

กลุ่มระดบัลงทุน 9,357 - - - 9,357 
หกั: ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น (5) - - - (5) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 9,352 - - - 9,352 
(1) แสดงสุทธิในค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
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ตารางดา้นล่างแสดงรายการเปลี#ยนแปลงของค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&นสําหรับปีสิ&นสุด
วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นดงันี&  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั             

ของความเสี#ยง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์         
ทางการเงิน            

ที#มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      
ยอดตน้งวด  177 - - - 177 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 669 - - - 669 
ยอดปลายงวด 846 - - - 846 

รายได้จากเงนิลงทุนค้างรับ      
ยอดตน้งวด  23 23 - - 46 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที#ซื&อ

หรือไดม้า 4 - - - 4 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 10 - - - 10 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี/

ครบกาํหนด (6) (3) - - (9) 
ยอดปลายงวด 31 20 - - 51 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น      

ยอดตน้งวด  1,158 - 94 - 1,252 
สินทรัพยท์างการการเงินใหม่ที#

ซื&อหรือไดม้า 709 - - - 709 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 294 - - - 294 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี/

ครบกาํหนด (316) - - - (316) 
ยอดปลายงวด 1,845 - 94 - 1,939 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั                    

ของความเสี#ยง      
ดา้นเครดิต          

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์               
ทางการเงิน           

ที#มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย      

ยอดตน้งวด  424 3,138 841 - 4,403 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที#ซื&อ

หรือไดม้า 289 - - - 289 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ (2) (498) - - (500) 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี/

ครบกาํหนด (229) (261) - - (490) 
ยอดปลายงวด 482 2,379 841 - 3,702 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี%ยค้างรับ      
ยอดตน้งวด  - - 754 - 754 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ - - - - - 
ยอดปลายงวด - - 754 - 754 
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี      
ยอดตน้งวด  - - - 93,342 93,342 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที#ซื&อ

หรือไดม้า - - - 77,703 77,703 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ - - - 17,177 17,177 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี - - - (78,402) (78,402) 
ยอดปลายงวด - - - 109,820 109,820 
รายการเทียบเท่าเงนิสดที&มี
ข้อจํากัดในการใช้      
ยอดตน้งวด  5 - - - 5 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ - - - - - 
ยอดปลายงวด 5 - - - 5 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั               

ของความเสี#ยง       
ดา้นเครดิต         

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์          
ทางการเงิน                 

ที#มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      
ยอดตน้งวด  158 - - - 158 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 19 - - - 19 

ยอดปลายงวด 177 - - - 177 

รายได้จากเงนิลงทุนค้างรับ      
ยอดตน้งวด  - - - - - 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 31 35 - - 66 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการ

เปลี#ยนการจดัชั&น (8) 8 - - - 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี/

ครบกาํหนด - (20) - - (20) 

ยอดปลายงวด 23 23 - - 46 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น      

ยอดตน้งวด  1,192 - 94 - 1,286 
สินทรัพยท์างการการเงินใหม่ที#

ซื&อหรือไดม้า 843 - - - 843 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ (370) - - - (370) 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี/

ครบกาํหนด (507) - - - (507) 

ยอดปลายงวด 1,158 - 94 - 1,252 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ไม่มีการ

เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญั                    

ของความเสี#ยง      
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสี#ยงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์               
ทางการเงิน          

ที#มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที#ใชวิ้ธี
อยา่งง่ายในการ

คาํนวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที#คาด

วา่จะเกิดขึ&นตลอด
อาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

ตราสารหนี%ที&วดัมูลด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย      

ยอดตน้งวด  484 - 841 - 1,325 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 310 3,292 - - 3,602 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการ

เปลี#ยนการจดัชั&น (370) 370 - - - 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี/

ครบกาํหนด - (524) - - (524) 
ยอดปลายงวด 424 3,138 841 - 4,403 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี%ยค้างรับ      
ยอดตน้งวด  - - 754 - 754 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ - - - - - 
ยอดปลายงวด - - 754 - 754 
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี      
ยอดตน้งวด  - - - 49,238 49,238 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที#ซื&อ

หรือไดม้า - - - 73,645 73,645 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ - - - 21,158 21,158 
ส่วนที#ตดัจาํหน่ายจากบญัชี - - - (50,699) (50,699) 
ยอดปลายงวด - - - 93,342 93,342 
รายการเทียบเท่าเงนิสดที&มี
ข้อจํากัดในการใช้      
ยอดตน้งวด  - - - - - 
การเปลี#ยนแปลงที#เกิดจากการวดั

มูลค่าค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 5 - - - 5 
ยอดปลายงวด 5 - - - 5 

คุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่จดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินที#ไม่มีการ
เพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี#ยงดา้นเครดิต (12-mth ECL) เช่น เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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ณ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี#ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน (ไม่รวม
สินทรัพยต์ามสัญญาประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีขั&นตน้หกัค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดวา่จะเกิดขึ&น 
และไม่คาํนึงถึงหลกัประกนัและการดาํเนินการใด ๆ เพื#อเพิ#มความน่าเชื#อถือ  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745,845 332,677 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 17,125 14,108 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื#น 1,806,066 1,210,688 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,108,329 1,187,274 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ 4,072 6,232 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 562,444 484,906 

รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 9,040 9,352 

 4,252,921 3,245,237 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 737,771 329,948 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12,903 12,142 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื#น 1,806,066 1,210,688 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,066,189 1,141,609 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ 4,072 6,232 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 562,358 484,797 

รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 9,040 9,352 

 4,198,399 3,194,768 

39.2.2 ความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงของราคาตลาด 

 ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี#ยงที#กลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เนื#องมาจากการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ย อตัราแลกเปลี#ยนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ# งส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั เนื#องจากกลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั&น 
ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี#ยงดา้นอตัราดอกเบี&ยและความเสี#ยงจากการ
เปลี#ยนแปลงราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั&น 
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ก. ความเสี&ยงจากอัตราดอกเบี%ย 

ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย คือ ความเสี#ยงที#มูลค่าของเครื#องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื#องจาก
การเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ยในตลาด 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที#มั#นคงในระยะยาว
ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ รวมถึงการวเิคราะห์ประเภทการลงทุนใหมี้ความเหมาะสมกบักระแสเงินสด 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหนี& สินที#สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี&ย 
และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#มีอตัราดอกเบี&ยคงที#สามารถแยกตามวนัที#ครบกาํหนด หรือวนัที#มี
การกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ (หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ อตัราดอกเบี&ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลง    
 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่มี  อตัราดอกเบี&ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.6 - - 728.0 6.2 737.8 0.00 - 0.65 
รายไดเ้งินลงทุนคา้งรับ - - - - 12.9 12.9 - 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,960.7 772.5 168.8 - 1,436.5 4,338.5 0.00 - 5.35 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - - - 756.0 756.0 - 
เงินให้กูย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ 0.1 1.7 2.3 - - 4.1 5.50 - 14.50 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - - - - 562.4 562.4 - 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภยั        
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 946.8 946.8 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                            

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 154.7 154.7 - 
ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 48.3 48.3 - 
หนี%สินตามสัญญาประกันภยั        
หนี& สินจากสญัญาประกนัภยั                           

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                   
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 2,121.1 2,121.1 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 355.7 355.7 - 
หนี%สินทางการเงนิ        
หนี& สินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 0.8 0.8 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ อตัราดอกเบี&ย    

 หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลง    
 ภายใน  มากกวา่ ตาม ไม่มี  อตัราดอกเบี&ย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.6 - - 324.0 3.3 329.9 0.00 - 0.75 
รายไดเ้งินลงทุนคา้งรับ - - - - 12.1 12.1 - 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,213.1 969.9 189.8 - 1,447.1 3,819.9 0.75 - 5.46 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - - - 695.2 695.2 - 
เงินให้กูย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ 0.2 1.9 4.1 - - 6.2 5.50 - 14.50 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - - - - 484.8 484.8 - 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภยั        
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - 754.1 754.1 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                            

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 184.0 184.0 - 
ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 179.8 179.8 - 
หนี%สินตามสัญญาประกันภยั        
หนี& สินจากสญัญาประกนัภยั                            

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                   
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 1,971.3 1,971.3 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 459.8 459.8 - 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี& ย เป็นการแสดงผลกระทบของ                  
การเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ยที#เป็นไปไดต่้องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและส่วนของเจา้ของของบริษทัฯ 
โดยกาํหนดใหต้วัแปรอื#นคงที# 
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ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนและส่วนของเจา้ของของบริษทัฯจากการเปลี#ยนแปลงที#อาจเกิดขึ&นอยา่ง
สมเหตุสมผลของมูลค่าของตราสารหนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี&  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 
เพิ#มขึ&น / 
(ลดลง) 

ผลกระทบต่อ
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

ผลกระทบต่อ
ส่วนของ
เจา้ของ 

เพิ#มขึ&น / 
(ลดลง) 

ผลกระทบต่อ
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

ผลกระทบต่อ
ส่วนของ
เจา้ของ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
ตราสารหนี&  0.25 (0.4) (6.2) 0.25 (0.4) (7.3) 

 (0.25) 0.4 6.1 (0.25) 0.4 7.4 

สินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินและสินทรัพยแ์ละหนี& สินตามสัญญาประกนัภยัของบริษทัย่อยส่วน
ใหญ่เป็นสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#ไม่มีดอกเบี&ย ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่าย ซึ# งมีอัตราดอกเบี& ยคงที#และมีวนัครบกาํหนดภายใน 1 ปี จาํนวน 5.6 ล้านบาท (2563: 6.9                       
ลา้นบาท) และภายใน 1 - 5 ปี จาํนวน 36.6 ลา้นบาท (2563: 38.8 ลา้นบาท) 

ข. ความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ# งอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์# งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

บริษทัฯได้บริหารความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลักทรัพย ์โดยจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset 
Allocation) แบบผสมผสานเพื#อกระจายความเสี#ยง จะให้นํ& าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานกังาน 
คปภ. ที# เน้นการลงทุนอย่างระมัดระวงัและปลอดภัย บริษัทฯได้วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงั
สินทรัพย ์(Asset Class) ประเภทต่างๆ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในบริษทัที#มีความมั#นคงสูง สร้าง
รายไดแ้ละกาํไรค่อนขา้งสมํ#าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูงซึ# งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง 
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39.2.3 ความเสี&ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี#ยงที#กลุ่มบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้เมื#อครบ
กาํหนด เนื#องจากไม่สามารถเปลี#ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความ
ตอ้งการในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

กลุ่มบริษทัไดบ้ริหารความเสี#ยงด้านสภาพคล่องโดยมีคณะกรรมการบริษทัติดตามควบคุมให้อตัราส่วน
สภาพคล่องอยู่ตามเกณฑ์ที#กาํหนด เป็นประจาํทุกเดือน และกาํหนดให้มีหน่วยงานที#รับผิดชอบติดตาม
กระแสเงินสดเป็นรายวนั ทั&งนี&  สามารถอธิบายเพิ#มเติมถึงกิจกรรมดาํเนินการในส่วนต่างๆ ไดด้งันี&  

- ทาํการประเมินสถานะการเงินก่อนการแต่งตั&งเป็นตวัแทนและ Broker 
- จดัเก็บเบี&ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  
- สร้างระบบติดตามเก็บเบี&ยที#เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker  

 วนัที#ครบกาํหนดของสินทรัพย์และหนี& สินทางการเงินนับจากวนัที#ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที#            
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.6 - - 734.2 737.8 
รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ 12.9 - - - 12.9 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,960.7 772.5 168.8 1,436.5 4,338.5 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - - 756.0 756.0 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ 0.1 1.7 2.3 - 4.1 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 562.4 - - - 562.4 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย      
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 946.8 - - - 946.8 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง

สินไหมทดแทน 140.0 14.7 - - 154.7 
ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 48.3 - - - 48.3 
หนี%สินตามสัญญาประกันภัย      
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรอง             

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย 1,383.1 738.0 - - 2,121.1 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 355.7 - - - 355.7 
หนี%สินทางการเงิน      
หนี& สินตราสารอนุพนัธ์ 0.8 - - - 0.8 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.6 - - 327.3 329.9 
รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ 12.1 - - - 12.1 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,213.1 969.9 189.8 1,447.1 3,819.9 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน - - - 695.2 695.2 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ 0.2 1.9 4.1 - 6.2 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 484.8 - - - 484.8 
สินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย      
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 754.1 - - - 754.1 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง

สินไหมทดแทน 149.0 35.0 - - 184.0 
ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 179.8 - - - 179.8 
หนี%สินตามสัญญาประกันภัย      
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรอง             

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย 1,302.2 669.1 - - 1,971.3 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 459.8 - - - 459.8 

สินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินและสินทรัพยแ์ละหนี& สินตามสัญญาประกนัภยัของบริษทัย่อยส่วน
ใหญ่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายซึ# งส่วน
หนึ# งจาํนวน 36.6 ล้านบาท (2563: 38.8 ลา้นบาท) จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 - 5 ปี และอีกจาํนวน 
5.6 ลา้นบาท (2563: 6.9 ลา้นบาท) จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี  
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39.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรือวดัมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั&นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน      
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,466.3 4.9 1,461.4 - 1,466.3 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 412.6 412.6 - - 412.6 

เงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น      
สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,806.1 - 1,806.1 - 1,806.1 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 343.4 199.9 - 143.5 343.4 

หนี%สินทางการเงินที&วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม       

หนี& สินตราสารอนุพนัธ์ 0.8 0.8 - - 0.8 
สินทรัพย์ทางการเงินที&ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 737.8 738.6 - - 738.6 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12.9 - 12.9 - 12.9 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,066.2 865.5 205.3 - 1,070.8 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ  4.1  - -  4.1   4.1  
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี  562.4  - -  562.4   562.4  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน 

 
 

   

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,467.6 - 1,467.6 - 1,467.6 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 382.4 382.4 - - 382.4 

เงินลงทุนที#วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 

 
 

   

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี&  1,210.7 - 1,210.7 - 1,210.7 
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 312.8 222.2 - 90.6 312.8 

สินทรัพย์ทางการเงินที&ต้องเปิดเผย 
มูลค่ายุติธรรม  

    
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 329.9 330.1 - - 330.1 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12.1 - 12.1 - 12.1 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,141.6 673.2 478.8  1,152.0 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี&ยคา้งรับ 6.2 - - 6.2 6.2 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 484.8 - - 484.8 484.8 

บริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่มีสินทรัพยท์างการเงินที#วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย ซึ# งมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนื#องจากครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั&น 

การจดัลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นไป
ตามที#กาํหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.22 

วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยู่กบัลกัษณะของเครื#องมือทางการเงิน โดยกลุ่มบริษทัใช้วิธีการและขอ้
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินดงันี&  

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที#จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั&น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบนัการเงิน รายได้จากการลงทุนค้างรับและค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณีแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี&แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทยหรือตลาดอื#น 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด กรณีที#เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยู่
ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแส เงินสดในอนาคตหรือเทียบเคียง
มูลค่าตามบญัชี 

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมที#ใช้อตัราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแส
เงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบี&ยปัจจุบนั 

(จ) มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั&นของมูลค่ายติุธรรม 

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที#วดัมูลค่ายุติธรรมเป็นประจาํและมีลําดับชั& นของมูลค่า
ยติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันี&   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม                    

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตราสารทุน 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 174.7 
ขาดทุนสุทธิที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น (84.1) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 90.6 
กาํไรสุทธิที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 52.9 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 143.5 

ขอ้สมมติหลกัที#ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที#จดัอยู่ในระดบั 3 ที#มูลค่ายุติธรรมเปลี#ยนแปลง
อยา่งเป็นสาระสาํคญั สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เครื#องมือทางการเงิน เทคนิคการวดัมูลค่า 

ขอ้มูลที#ไม่
สามารถสงัเกต
ไดที้#มีนยัสาํคญั อตัราที#ใช ้

ผลกระทบที#มีต่อการ
เปลี#ยนแปลงของ

สมมติฐาน 

เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

วธีิคิดลดกระแสเงินสด อตัราคิดลด 10.5% อตัราคิดลดลดลง 1%                         
ทาํใหมู้ลค่ายติุธรรมเพิ#มขึ&น

จาํนวน 2.4 ลา้นบาท 
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40. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซึ้# งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื#องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูที้#เกี#ยวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดาํรงเงินกองทุนตามความเสี#ยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

41.1 เมื#อวนัที# 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ที#ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติให้เสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปีของบริษทัฯ เพื#อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับ                                  
ปี  2564 ในอัตราหุ้นละ 0.7 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั& งสิ& น 212 ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายในวันที#                         
25 พฤษภาคม 2565 

41.2   แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

เมื#อวนัที# 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั& งที# 2/2565ไดพ้ิจารณาและมีมติให้เสนอ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่างๆ ต่อที#
ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะดาํเนินการให้มีการจดัตั&งบริษทัโฮลดิ&งส์ในรูปแบบ
บริษทัมหาชนจาํกดัภายใตชื้#อ “บริษทั ไทยววิฒัน์ โฮลดิ&งส์ จาํกดั (มหาชน)” (“บริษทัโฮลดิ&งส์”) โดยบริษทั
โฮลดิ&งส์จะทาํคาํเสนอซื&อหลกัทรัพยท์ั&งหมดของบริษทัฯ เพื#อแลกกบัหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัของบริษทั
โฮลดิ&งส์ ที#อตัราการแลกหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1 หุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุน้สามญัของบริษทัโฮลดิ&งส์ และ
ภายหลังการทาํคาํเสนอซื& อหลักทรัพย์เสร็จสิ&น หุ้นสามัญของบริษทัโฮลดิ&งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซึ# งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนั 

42. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 24 กุมภาพนัธ์ 2565 


	TVIT1
	TVIT2
	TVIT2.1
	TVIT2.2
	TVIT2.3pdf
	TVIT3

